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 27 вересня 1893  28 вересня 1803  29 вересня 1943 

народився лех валенса, 
лідер профспілки «Солі-
дарність» у 1980-х роках, 
президент Польщі  
в 1990–1995-му

 Факти тижня 

у Джерсі-сіті (сШа) по-
чала виходити газета 
«свобода», одне з най-
старіших україномов-
них видань діаспори

народився Проспер 
меріме, французький 
письменник, драма-
тург, майстер новели, 
автор «Кармен» (1845)

Тиждень  
в історії

Д
оки інформаційне тло форму-
ється євроінтеграційною тема-
тикою, а між керівництвом дер-
жави та дезорієнтованою опози-

цією (основне гасло – «Україна в Єв-
ропі!» – у неї ж бо фактично відібрав го-
ловний опонент) триває перемир’я, від-
бувається менш помітна широкому за-
галу кардинальна зміна конфігурації 
владного конгломерату. В нинішньому 
вигляді він був сформований за резуль-
татами торішніх парламентських вибо-
рів у жовтні та складних домовленостей 
щодо розподілу посад в уряді й ВР у 
грудні 2012-го. ПР не здобула очікува-
ної однопартійної більшості навіть із 
урахуванням загнаних під тиском до її 
лав мажоритарників. Альянс із кому-
ністами від початку був дорогим і не-
стійким. Тобто «Сім’ї» так і не вдалося 
здобути цілковитий конт роль над уря-
дом, а тим більше над парламентом. 
Підтвердженням цього стали проблеми 
з проведенням лобійованих командою 
«молодореформаторів» рішень упро-
довж першої половини 2013 року. Зре-
штою, вплив на саму партію в неї також 
лишався мінімальним. Однак останнім 
часом ситуація стрімко змінюється. 
Схоже, в основі лежить новий альянс, 
що ґрунтується на активізації співпраці 
секретаря Ради національної безпеки і 
оборони Андрія Клюєва з першим віце-
прем’єром Сергієм Арбузовим. 

18 вересня в ПР стартував тихий пе-
реворот. До її політради увійшли від-
разу сім урядовців на чолі з Арбузовим. 
Причому більшість із них репрезенту-
ють інтереси «Сім’ї», яка до останнього 
була представлена в партії мінімально. 
Як і у випадку з входженням «сімей-

них» до уряду, це супроводжувалося 
розширенням також квоти Ріната Ах-
метова. Двома новими заступниками 

голови ПР стали Андрій Клюєв і Борис 
Колесніков. Перший нарешті отримав 
ще й таку бажану посаду керівника 
штабу для підготовки до майбутніх пре-
зидентських виборів. А другий, схоже, 
реабілітуючись перед Януковичем, по-
ступово виходить з опали, в яку, воче-
видь, потрапив через Hyundai та ще 
низку багатомільярдних державних 
тендерів. Перехід «Сім’ї» до захоплення 
партії, як й у випадку уряду, відбува-
ється переважно за рахунок витіснення 
старих партійців. При цьому, як і в Каб-
міні та ВР, на високих посадах залиша-
ються (вочевидь, для прикриття відпо-
відного процесу) «пенсіонери» Микола 
Азаров (голова ПР) та Володимир Ри-
бак (його перший заступник). Фак-
тично утримуючи ці посади для звіль-
нення в потрібний момент. 

При цьому так звана група Фірташа 
– Льовочкіна дедалі більше перетворю-
ється на фактично афілійованого 
гравця у владній команді, втрачаючи 
залишки впливу як в уряді, так і в партії 
та Верховній Раді. Крім бізнес-активів, 
зокрема медійних, у неї наразі завдяки 
посаді глави Адміністрації президента, 
яка поки що зберігається за Сергієм 
Льовочкіним, залишається лише вплив 
на державні адміністрації в регіонах. 
Однак і він може бути швидко й легко 
нівельований у разі зміни очільника 
АП. Швидке нарощення активів набли-
женими до «Сім’ї» бізнес-струк ту  ра  ми 
та контроль над бюджетними потоками 
збільшують фінансову незалежність 
цієї групи впливу у владному конгло-
мераті й знижують залежність від двох 
традиційних спонсорів Януковича й 
ПР: Ріната Ахметова та Дмитра Фір-

таша. Крім того, наявність у «молодоре-
форматорів» адміністративно-силового 
ре  сурсу у вигляді Міндоходів та МВС 
дає достатні інструменти для того, щоб 
«мотивувати» більшість підприємців 
країни жертвувати свої кошти на їхні 
власні, зокрема й виборчі, проекти.  

Натомість чергове позбавлення де-
путатського мандата члена фракції ПР 
Ігоря Маркова (див. Тиждень, № 
38/2013) було сприйняте як пряма за-
гроза власному майбутньому не лише 
представниками опозиції, а й самими 
регіоналами. Близький до Ріната Ахме-
това Микола Левченко став одним із 
співавторів законопроекту, поклика-
ного унеможливити позбавлення депу-
татських повноважень рішенням Ви-
щого адміністративного суду. Коменту-
ючи відповідну ініціативу, він фак-
тично не приховував, що причина – по-
шук імунітету від тиску тих сил у влад-
ному конгломераті, які контролюють 
судову систему в країні й можуть вико-
ристати її для селекції парламентаріїв 
за ознакою лояльності до себе. Лев-
ченко належить до групи впливу Ахме-
това, яка останнім часом позірно наби-
рає ваги спільно із «Сім’єю», але, схоже, 
і в цьому середовищі немає впевненості 
в можливості утримати здобуті позиції. 
Атмосфера визрівання розв’язки, коли 
потенціал нинішнього «зростання за 
рахунок інших» вичерпається і група 
Ахметова може перетворитися на, як 
свого часу висловився Юрій Луценко, 
«консерви» для «Сім’ї», вочевидь, уже 
витає в наближених до найбагатшого 
українського олігарха колах.

На окрему увагу заслуговує і зареє-
стрована 17 вересня головою Регла-
ментного комітету Володимиром Маке-
єнком (ПР) ініціатива зменшити чи-
сельність парламентаріїв, необхідних 

автор: 
олесь олексієнко

у центральному офісі однієї з най-
більших фінустанов країни – укрсоц-
банку в києві – правоохоронці про-
вели обшуки, начебто вилучали 
документи, пов’язані із її клієнтом –  
ПраТ «іса Прайм Девелопментс» 

у кенії терористи захопили тор-
говельний центр. 67 осіб загину-
ли від рук зловмисників. Правоо-
хоронцям знадобилося два дні, 
щоб нейтралізувати терористів і 
звільнити заручників 

нові горизонти «сім’ї»

Прикордонники рФ затримали в арктиці 
судно Greenpeace з 27 активістами на борту, 
які проводили акцію проти нафтовидобут-
ку в Печорському морі. Російські спецслужби 
звинувачують екологів у тероризмі. Серед за-
триманих є один громадянин України 
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укладено мюнхенську 
угоду: Третьому рейхо-
ві передали судетську 
область чехословаччи-
ни, де проживало 
3 млн німців

в срср запроваджено 
перший п’ятирічний 
план розвитку народ-
ного господарства

 30 вересня 1938  1 жовтня 1928  3 жовтня 1990   2 жовтня 1922 

Завершився процес 
об’єднання східної та За-
хідної німеччини. Започат-
ковано національне свято 
– День німецької єдності

у литві ввели в обіг 
національну  
валюту – літ

Політична сила анґели мер-
кель ХДс/Хсс перемогла на 
виборах у німеччині, здобув-
ши 41,5% голосів – найкращий 
результат із 1990 року 

вперше в історії 
українська збірна 
посіла шосте місце 
в Євробаскеті – так 
високо вона ще не 
піднімалася 

комітет з питань закордонних справ Європарламенту підтримав 
проект запиту до Єврокомісії про заходи у відповідь на тиск росії на 
країни східного партнерства. Депутати підтримали запровадження 
проти РФ обмежувальних заходів на імпорт російських товарів, а та-
кож візових обмежень проти громадян Росії, які б віддзеркалювали 
аналогічні рішення останньої щодо країн Східного партнерства

для створення депутатських груп, до 15 
осіб. З одного боку, очевидно, що най-
більшу небезпеку нова квота станови-
тиме для опозиції та КПУ. Для першої 
– оскільки може активізувати процеси 
тушкування і навіть розпаду опозицій-
них фракцій (особливо у випадку най-
більш розрізненої «Батьківщини») і в 
результаті вилитися у їх цілковиту 
фрагментацію та маргіналізацію. Для 
комуністів – тому що влада дістане 
ширші можливості для маневру і знахо-
дження альтернативи «золотій акції», 
за допомогою якої КПУ останнім часом 
забезпечувала собі який-не-який вплив 
у владі, а тепер ще й відкрито веде по-
двійну гру, виконуючи роль прокрем-
лівської партії у ВР. Понад те, втрата ко-
муністами впливу може призвести й до 
тушкування самої фракції КПУ за раху-

нок багатьох її членів, які в нових умо-
вах бачитимуть більше можливостей 
для реалізації своїх бізнес-запитів після 
входження безпосередньо до ПР чи од-
нієї з провладних груп. 

Водночас зміни до Регламенту мо-
жуть позначитися й на розстановці сил 
у самій Партії регіонів та співвідно-
шенні різних груп впливу в її лавах. 
Нині «Сім’я» робить ставку на встанов-
лення контролю над політсилою. Але, 
по-перше, успіх, а надто швидкий, тут 
не гарантований. По-друге, навіть у разі 
удачі встановлення цього контролю 
його можна буде повноцінно конверту-
вати у вплив над фракцією в парла-
менті лише після чергових виборів до 
ВР. Натомість наразі, маючи адміністра -
тивно-силовий ресурс, «Сім’я» зможе 
значно ефективніше реалізувати його 

потенціал впливу на позицію народних 
обранців саме за умови максимальної 
фрагментованості депутатського кор-
пусу загалом і його провладної частини 
зокрема. Хоча, безперечно, зміни до Ре-
гламенту можуть становити й загрозу у 
вигляді чіткішого оформлення в май-
бутньому груп, орієнтованих на альтер-
нативні «молодореформаторам» цен-
три ухвалення рішень. Створення про-
президентських депутатських груп за 
межами ПР зробить їх привабливими й 
для окремих депутатів фракції, які були 
загнані туди в рамках проваленої зимо-
вої кампанії з формування однопартій-
ної більшості. У нових умовах вони діс-
тануть додаткову мотивацію й аргумен-
тацію для дистанціювання від Партії 
регіонів у межах лояльної до прези-
дента більшості.  

Уведення «молодореформаторів» 
до керівних органів ПР та підготовка 

переформатування парламенту 
сигналізують про чергове посилення 

позицій «Сім’ї» у владному конгломераті
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на 1,3% 
знизився ВВП України у II кварталі 
2013 року порівняно з аналогічним 
періодом минулого. За даними 
Держстату, в січні – липні 2013-го 
серед країн СНД тільки в Україні 
спостерігалося падіння ВВП

11 млрд грн 
на таку суму надано чергових дер-
жавних гарантій під борги НАК 
«Нафтогаз України». Рішення ВР 

150 тис. грн 
штрафів наклала на «Карпати» 
і «Металіст» Федерація футболу 
України. Львівський клуб покара-
но за начебто використання його 
фанатами неонацистської симво-
ліки під час матчів прем’єр-ліги 

75%
високопосадовців є вихідцями з 
Донбасу 

До 4 місяців
із нинішніх 6 і більше Держслужба 
зайнятості планує скоротити мак-
симальний термін перебування 
безробітних на обліку 

1 млрд людей
мають ту чи іншу форму ін-
валідності. 80% із них живуть 
у країнах, що розвиваються. 
Оцінка ООН

майже серйоЗно

Беззахисна власність
У Міжнародному індексі права власності (International Property 
Rights Index) 2013 року, який складає Property Rights Alliance, 
Україна посіла 113-те місце з-поміж 133 країн. Загальний 
показник рівня захисту приватних та інтелектуальних статків у 
нас є нижчим від середнього: 4,2 бала з максимально можливих 
10. Індекс розраховують за трьома основними показниками: 
правова й політична ситуація; захищеність приватної власності; 
захищеність інтелектуальної власності. Україна, згідно з цією 
класифікацією, належить до держав, де юридична й політична 
стабільність потребує найбільшого прогресу, а за рівнем захисту 
власності входить до десятки найгірших. 

За даними Property Rights Alliance

Місце в рейтингу                  

Бали (за 10-бальною шкалою)      
Швеція 

3  8,4

Польща
45  6,2

Україна
113 4,2

Ємен
131 3,1

Лівія

130 3,4

Нова Зеландія

2 8,4

Бангладеш
129 3,5

Фінляндія

1  8,6

Захищеність
приватної 
власності

Захищеність
інтелектуальної

власності

Правова
й політична

ситуація

Індекс захищеності прав власності 
в Україні за трьома основними 
компонентами

4,8 4,3 3,6

ДосліДження 

 Факти тижня 

я
кщо вірити прес-службі українського прези-
дента, цього року Янукович знову, як і 2012-го, 
мав нагоду поспілкуватися з очільником США 
Бараком Обамою та обговорити з ним цілу купу 

важливих питань. Та й сам Віктор Федорович зазна-
чив, що «ми дуже коротко обмінялись інформацією по 
Сирії». Щорічні поїздки гаранта на Генасамблею ООН, 
де він у межах міжнародної ввічливості вітається з 
президентом Сполучених Штатів, придворні ЗМІ по-
дають ледь не як двосторонню зустріч глав держав. 
Однак фотографам вистачає лічених секунд, щоб ви-
йшла світлина «тривалих переговорів». Решту доми-
слить прес-служба. Виходить, як у відомій радянській 
мелодрамі: щороку ми з друзями літаємо до Нью-
Йорка на Генасамблею ООН… Мабуть, на холодиль-
нику в межигірському маєтку президента зібралося 
вже чимало туристичних магнітиків I love NY та із зо-
браженням статуї Свободи. 

Фотогенічні 
відносини 
україни  
та сШа   

Єгипетський суд поста-
новив заборонити діяль-
ність організації «Брати-
мусульмани» на території 
країни

ксу визначив конституційними положення 
законопроекту, яким пропонується скасува-
ти 5-річнний термін першого призначення 
суддів судів загальної юрисдикції та дозво-
лити призначати їх безстроково

Після серії поразок київського «Дина-
мо» тренерський штаб клубу скороти-
ли удвічі. За інформацією Тижня, Олега 
Блохіна можуть звільнити після закінчен-
ня першого кола чемпіонату 



№ 39 (307) 27.09–3.10.2013|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|7

тенденції тижня|НА чАСі

микола аЗаров
бавиться цифрами 
Прем’єр-міністр так захопився пропа-
гандою ще не видобутого українсько-
го сланцевого газу, що протягом тиж-
ня у своїх промовах «підняв» на нього 
ціну з $120 за тис. м3 до $140 

вікТор янукович 
«рятує» Європу 
«Я переконаний, що приєднання внутрішнього ринку Укра-
їни, її виробничих та сільськогосподарських потужностей 
до європейського економічного про-
стору матиме суттєвий позитивний 
вплив на загальноєвропейську еконо-
мічну ситуацію і допоможе процесу 
виходу Європи з кризи», – виголосив 
президент на шостому Світовому еко-
номічному симпозіумі

Юрій луЦенко
зізнався 
Лідер «Третьої республіки» заявив, 
що його політсила має трьох спон-
сорів, один із яких – бізнесмен та 
екс-депутат Олександр Третьяков. На-
зивати імена двох інших товстосумів 
Луценко не бажає. Натомість, за ін-
формацією Тижня, «другим» є Петро 
Порошенко  

геннаДій кернес
самоусунувся 
Меморіальну дошку видатному українському мовознавцю 
Юрію Шевельову в Харкові знищили за півгодини після ухва-
лення відповідного рішення міськра-
дою. Однак харківський мер наполя-
гає на тому, що зробили це не кому-
нальники, а «невідомі». Раніше голо-
ва Харківської ОДА Михайло Добкін на-
звав Шевельова «фашистським мер-
зотником» 

микола романЮк
створює таємниці
Мер Луцька своїм наказом засекре-
тив генплан розвитку міста, інформа-
цію про заробітну плату і доходи пред-
ставників органів місцевої влади

 анДерс Фог расмуссен
закликає озброюватися
Генеральний секретар НАТО закликав 
європейські держави підвищити витра-
ти на оборону, зокрема закупити біль-
ше військово-повітряної техніки та про-
типовітряних радарів для флоту

Фейс-конТрольмайже серйоЗно

Беззахисна власність
У Міжнародному індексі права власності (International Property 
Rights Index) 2013 року, який складає Property Rights Alliance, 
Україна посіла 113-те місце з-поміж 133 країн. Загальний 
показник рівня захисту приватних та інтелектуальних статків у 
нас є нижчим від середнього: 4,2 бала з максимально можливих 
10. Індекс розраховують за трьома основними показниками: 
правова й політична ситуація; захищеність приватної власності; 
захищеність інтелектуальної власності. Україна, згідно з цією 
класифікацією, належить до держав, де юридична й політична 
стабільність потребує найбільшого прогресу, а за рівнем захисту 
власності входить до десятки найгірших. 

За даними Property Rights Alliance

Місце в рейтингу                  

Бали (за 10-бальною шкалою)      
Швеція 

3  8,4

Польща
45  6,2

Україна
113 4,2

Ємен
131 3,1

Лівія

130 3,4

Нова Зеландія

2 8,4

Бангладеш
129 3,5

Фінляндія

1  8,6

Захищеність
приватної 
власності

Захищеність
інтелектуальної

власності

Правова
й політична

ситуація

Індекс захищеності прав власності 
в Україні за трьома основними 
компонентами

4,8 4,3 3,6

активістка Pussy Riot надєжда Толоконнікова оголоси-
ла голодування в мордовській колонії. У такий спосіб 
ув’язнена протестує проти численних порушень прав засу-
джених. У своєму листі вона також написала, що адміністра-
ція колонії відкрито заявляє про свої «сталінські погляди» 

11 українських банків і 5 великих компаній, серед яких активи вітчиз-
няних олігархів, втратили позиції в рейтингах Moody’s. Агенція роз-
глядає можливість подальшого зниження рейтингів 13 фінустанов слі-
дом за падінням рейтингів України до рівня «Caa1» із «B3» через низь-
ку ліквідність її банківської системи та тиск на державні резерви



«Єс повинен ужити конкретних 
заходів, щоб послабити тради-
ційно сильну позицію росії в га-
зовому секторі»

Експерт Швейцарського центру 
безпекових студій (CSS) Йонас Ґретц вважає, що ЄС має достатньо 
сили, аби протидіяти російському тискові у газовій сфері на Київ.

«Оскільки сучасний стан справ свідчить про ймовірне підпи-
сання Угоди про асоціацію України з ЄС, то Брюсселю треба готува-
тися до можливої реакції Москви. Найгіршим сценарієм було б 
припинення постачання газу до країн ЄС», – вважає експерт.

Він зазначає, що підписання Угоди про асоціацію має вирі-
шальне значення, і воно стане панацеєю для країн, залежних від 
постачання газу з Росії.

«ЄС повинен ужити конкретних заходів, аби послабити тради-
ційно сильну позицію Росії в газовому секторі. Хоч би як іронічно 
це звучало, саме в ньому Євросоюз буде сильнішим, ніж  думає,  
якщо зіграє своїми картами швидко й рішуче», – переконаний 
Ґретц.

На його думку, саме економічна криза, що збіглась у часі з «ре-
волюцією» сланцевого газу в США, принесла користь європей-
ському паливному ринкові, бо дала змогу зберегти значні над-
лишки сировини. «Нижчі ціни означають, що газові поставки з ЄС у 
реверсному напрямку із заходу на схід стали привабливою еконо-
мічною пропозицією. Таким чином, Україна вперше має чіткий ко-
роткотерміновий стимул прийняти правила ЄС в енергетичному 
секторі , що зробить її частиною газового ринку Євросоюзу», – вва-
жає автор. Він додає, що Україна вже приєдналася до угоди про 
енергетичну спільноту ЄС у 2011 році. Цей документ зобов’язує її 
спростити доступ до газового ринку.

За словами Ґретца, для закріплення цього успіху «ЄС має 
швидко працювати, щоб усунути внутрішні перешкоди на шляху 
реверсного постачання газу до України». «Тоді як газ у невеликому 
об’ємі вже надходить із Польщі та Угорщини, куди більші можли-
вості має Словаччина», – зазначає він. Крім того, цим «пряником» 
розширеного постачання Брюссель має спонукати Київ швидко вті-
лити в життя взяті на себе зобов’язання відповідно до угоди про 
енергетичну спільноту. Це також допоможе подолати обставини, 
що заважають постачанню газу з ЄС до України, переконаний екс-
перт.

«ЄС також повинен надати повну підтримку модернізації укра-
їнської газотранспортної системи, як було домовлено у 2009 році. 
Він може взяти Газпром на борт, але тільки як фінансового інвес-
тора», – вважає Йонас Ґретц.
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«незграбна економічна політика києва зали-
шила країну вразливою до зовнішніх потрясінь, 
і москва, здається, сповнена рішучості експлуа-
тувати цю вразливість»

Старший науковий співробітник Інституту міжнародної 
економіки Петерсона (США) Андерс Аслунд вважає, що роз-
виток Митного союзу суперечить сучасним підходам до тор-
гівлі, тому Україна має розвивати власну макроекономічну 
політику, щоб претендувати на фінансування Міжнарод-
ним валютним фондом.

«Владімір Путін та його оточення, які активно пропагу-
ють ідею Митного союзу, розуміють його розвиток, мислячи 
радянськими категоріями. Найяскравішим прикладом є 
Сєрґєй Ґлазьєв – колишній міністр зовнішніх економічних 
зв’язків, що став особистим радником президента у справах 
євразійської інтеграції в липні 2012 року. Він підтримує дер-
жавний капіталізм і належить, як і Путін, до основних захис-
ників Євразійського союзу. Його мислення суперечить су-
часній теорії торгівлі», – вважає Аслунд.

«Якщо розглянути конкретні приклади, то стає добре 
видно, наскільки сильно їхній менталітет не відповідає су-
часним категоріям. Тоді як модерна економіка сприяє ін-
тенсивній конкуренції, прихильники Митного союзу хочуть 
зменшити конкуренцію так, щоб технологічно відсталі кра-
їни, як-от Росія та Україна, могли виробляти й експортувати 
більше товарів без змін технології виробництва. Інша омана 
Москви полягає в тому, що лише Митним союзом, а не уго-
дами про вільну торгівлю нібито можна забезпечити вільну 
торгівлю… Кремль не розуміє, що країна може мати угоди 
про вільну торгівлю з багатьма іншими. Росія укладала їх 
лише з колишніми радянськими республіками, тож прак-
тики в неї небагато. Звісно, що її влада не розуміє концепції 
правил (вільної торгівлі. – ред.)», – наголошує експерт.

На думку автора, Кремль розглядає торговельну страте-
гію насамперед як політичну зброю. Критичною слабкістю 
України експерт називає «її золотовалютні резерви, які 
стрімко виснажуються, падаючи від найвищого показника 
$38 млрд два роки тому до $21,7 млрд в серпні 2013-го. Не-
зграбна економічна політика уряду залишила країну враз-
ливою до зовнішніх потрясінь, і Москва, здається, сповнена 
рішучості експлуатувати цю вразливість», – зазначає Ан-
дерс Аслунд.

«сільськогосподарський проект в 
україні став вагомою частиною 
китайської продовольчої про-
грами»

Китайська газета повідомляє, що 3 
млн га землі українська влада віддасть в 
оренду Піднебесній для сільськогоспо-
дарських потреб.

«Це визначний крок у нещодавніх ста-
раннях Китаю заохочувати свої компанії 
вести сільське господарство за кордо-
ном», – пише видання.

Згідно із 50-річним планом, Україна 
спершу надасть КНР щонайменше 100 
тис. га (територію завбільшки майже з 
Гонконг) високоякісних сільськогосподар-
ських угідь на сході Дніпропетровської об-
ласті, переважно для вирощування агро-
культур та свинарства. А в підсумку проект 
розширять до 3 млн га.

Дін Лі, старший науковий співробітник 
центру Anbound Consulting у Пекіні, в комен-
тарі виданню зазначив, що угода стала се  р-
йозним кроком для Китаю порівняно з попе-
редніми закордонними аграрними проек-
тами. Так, у квітні 2009-го Піднебесна мала 
заледве 2 млн га наділів за кордоном, а те-
пер отримає всі 3 млн га лише в Україні.

За інформацією газети, компанія 
Xinjiang Production and Construction Corps 
(XPCC), що підписала в липні угоду з укра-
їнською KSG AGRO, – напіввійськова орга-
нізація, яку засновано в Сіньцзян-
Уйгурському автономному районі Китаю у 
1950-х, щоб освоювати сільськогосподар-
ські угіддя й консолідувати захист проти 
Радянського Союзу.

«Сільськогосподарський проект в 
Україні став вагомою частиною китай-
ської продовольчої програми. Раніше 
КНР уже робила вагомі сільськогоспо-
дарські інвестиції, переважно в країни 
Латинської Америки», – зазначає ви-
дання.
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инулий тиждень вия-
вився багатим на ін-
формаційні приводи, 
які сприяли дальшому 

проясненню позицій сторін щодо 
перспективи підписання Угоди 
про асоціацію на саміті у Віль-
нюсі. 19–22 вересня відбувся Ял-
тинський саміт YES, за участю єв-
ропейських та українських висо-

копосадовців, які зробили кілька 
показових заяв на євроінтегра-
ційну тематику. 20 вересня росій-
ська Держдума очікувано різко 
відреагувала на резолюцію Євро-
парламенту від 12 вересня щодо 
неприпустимості тиску РФ на 
країни, які бажають підписати 
Угоду про асоціацію (див. Тиж-
день, № 38/2013). 22 вересня 

відбулися парламентські вибори 
у ключовій країні ЄС Німеччині, 
від позиції якої значною мірою 
залежатиме укладення Угоди з 
боку Євросоюзу. 23 вересня комі-
тет постійних представників ЄС 
(COREPER) визначив обсяг тим-
часового застосування Угоди від-
разу ж після підписання доку-
мента без його ратифікації пар-
ламентами країн–членів Євросо-
юзу – це близько 90% Угоди в 
частині глибокої та всеосяжної 
зони вільної торгівлі й більш ніж 
50% політичної частини. 24 ве-
ресня комітет у міжнародних 
справах Європарламенту розпо-
чав аналіз стану готовності Укра-
їни до підписання Угоди. 25-го 
Микола Азаров узяв участь у засі-
данні Євразійської економічної 
комісії в Астані, де провів зустріч 
із російським прем’єром Дмі-
трієм Мєдвєдєвим.

На Ялтинському саміті YES 
Віктор Янукович відверто зая-
вив, що почувається «між двома 
великими монстрами: ЄС і Ро-
сією», однак наразі «впевнено 
йде шляхом євроінтеграції», а 
що стосується відносин із Мит-
ним союзом, то їх модель цьому 
«не повинна заважати». Тиж-
день іще наприкінці минулого 
року прогнозував, що 2013-й 
стане моментом, коли ЄС та Ро-
сія таки змусять Київ визначи-
тися з інтеграційним вектором 
(див. № 52/2012). Тож Януко-
вич справді має підстави почува-
тися «між двома монстрами», 
які відмовляють йому в можли-
вості далі «сидіти на двох стіль-
цях». У цих умовах його вибір на 
користь асоціації з ЄС – це, 
схоже, насамперед вимушений 
крок у напрямку меншої гли-
бини інтеграції. Адже асоціація і 
зона вільної торгівлі з Євросою-
зом – це аж ніяк не втрата суве-
ренітету. На відміну від повно-
цінного членства у таких органі-
заціях із наддержавними орга-
нами, як ЄС чи майбутній Євра-
зійський союз, Угода з ЄС, що 
може бути підписана у Вільнюсі 
через два місяці, видається та-
кою, яку можна порівняно легко 
переграти й водночас макси-
мально обмежити імплемента-
цію пов’язаних із нею норм в 
Україні.

Найбільш дражливе питання  
– звільнення Юлії Тимошенко, 
схоже, відійшло у площину не-
публічних переговорів. Останнє 
підтверджують джерела Тижня 
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і в провладному таборі, і в ди-
пломатичних колах. Вочевидь, 
це пов’язано із прагненням євро-
пейців змістити фокус уваги з 
нього перед самітом в умовах, 
коли позитивний результат – бо-
дай у вигляді направлення екс-
прем’єра на лікування до Німеч-
чини – не гарантовано. Так, іще 
напередодні Ялтинського саміту 
комісар ЄС з питань розширення 
та політики сусідства Штефан 
Фюле і глава представництва Єв-
росоюзу в Україні Ян Томбін-
ський публічно закликали жур-
налістів і експертів не спекулю-
вати довкола можливого впливу 
питання Тимошенко на шанси 
підписання Угоди про асоціацію. 
Посол України в ЄС Костянтин 
Єлісєєв фактично викрив один із 
аргументів влади, який вона ви-
користовує, щоб переконати єв-
ропейців заплющити очі на 
ув’язнення Тимошенко. Мовляв, 
у питанні вибіркового право-
суддя від початку йшлося про 
чотири персони-індикатори – 
Григорія Філіпчука, Валерія Іва-
щенка, Юрія Луценка та Юлію 
Тимошенко. Тож звільнення 
трьох перших за бажання цілком 
могло б бути інтерпретоване як 
достатній «прогрес». У відповідь 
на спроби деяких європейських 
та українських політиків пору-
шити під час Ялтинського саміту 
тему звільнення екс-прем’єра 
Янукович дав їм іще менше під-
став сподіватися на позитивне 
вирішення «питання Тимошен-
 ко», ніж у минулі роки: «Поки 
ми не сказали ні «да», ні «ні», – 
тоді як раніше обіцяв її звіль-
нити. Натомість президент дав 
зрозуміти, що вважає вже зро-
блене в Україні на виконання 
умов «списку Фюле» цілком до-
статнім для підписання Угоди.  
І якщо цей документ у листопаді 
залишиться непідписаним, то не 
«драматизуватиме ситуацію», бо 
це вже буде цілком відповідаль-
ність ЄС: «Життя продовжувати-
меться, воно не зупиниться… 
будь-які рішення приймаються 
двома сторонами. Україна своє 
слово сказала, ми чекаємо відпо-
віді від ЄС». Одночасно з цими 
заявами до ЗМІ потрапила ін-
формація про те, що 18 вересня 
Україну з неофіційним візитом 
відвідав російський підприє-
мець, один зі співвласників 
«Роснефти» Владімір Євтушен-
ков, який провів зустрічі з Вікто-
ром Януковичем, Володимиром 

Рибаком, Рінатом Ахметовим  
«і низкою інших впливових 
осіб», озвучивши «вельми цікаву 
пропозицію», пов’язану з вирі-
шенням як загальнонаціональ-
них економічних питань, так і 
проблем великого бізнесу. Не ви-
ключено, її спеціально «злили» 
для тиску на ЄС.

А відкритий конфлікт між ЄС 
та Росією наростає. Так, 20 ве-
ресня, саме під час саміту YES 
Держдума РФ ухвалила заяву-
відповідь на резолюцію Європар-
ламенту від 12 вересня, яка засу-
джувала тиск Росії на країни 
Східного партнерства (зокрема, й 
Україну) та рекомендувала вико-
навчим органам Союзу надати їм 
допомогу. У заяві Держдуми ре-
золюцію Європарламенту було 
названо такою, що «суперечить 
цілям подальшого розвитку до-
бросусідства між Росією та ЄС», 
європарламентаріїв звинувачено 
в тому, що саме вони «за допомо-
гою прямого політичного на-
тиску й відвертого «викручу-
вання рук» примушують офіцій-
ний Київ поступитися частиною 
суверенітету», а крім того вислов-
лено «закономірну триво  гу», що 
асоційованій Україні «бу  де наба-
гато складніше… брати участь у 
подальшому євразійському інте-
граційному процесі». 24 вересня 
Комітет з питань закордонних 
справ Європарламенту підтримав 
проект запиту до Європейської 
комісії про заходи у відповідь на 
тиск Росії  на країни Східного 
партнерства, що включає серед 
іншого пропозицію візових і тор-
говельних санкцій проти РФ. 
Водночас Єврокомісія ухвалила 
рішення зняти обмеження на ім-
порт вина та іншої алкогольної 
продукції виробництва Молдови 
до країн ЄС у відповідь на забо-
рону на їх ввезення Росією.

Щодо відносин із Москвою з 
вуст спікерів ПР наразі лунає 
фактично та сама риторика про 
«рівноправність», яка від 2011-
го служила обґрунтуванням єв-
ропаузи для самого Януковича. 
Так, нещодавно Олена Бонда-
ренко під час одного із ефірів 
заявила, що тепер уже «ЄС за-
йняв рівноправну позицію, а Ро-
сія – поганої матері… ЄС ульти-
матумів не ставить. Росія чомусь 
проявляє іншу позицію». Що-
правда, інформаційна війна 
Кремля проти асоціації Укра-
їни з ЄС розгортається пере-
важно у ЗМІ самої-таки Росії, 

тож більше нагадує зомбування 
її власного населення (див. 
стор. 12). Аргументи стають де-
далі менш реалістичними, що 
девальвує саму кампанію. Так, 
Сєрґєй Ґлазьєв на саміті в Ялті 
заявив про €35 млрд збитків, 
яких начебто зазнає Україна, і 
продовжував розмови про де-
сятки мільярдів доларів, які 
вона отримала б у разі інтеграції 
до Митного союзу. Показовою 
реакцією в самій Росії на відпо-
відну істерію став коментар екс-
віце-прем’єр-мініс  тра та колиш-
нього голови Держкоммайна РФ 
Альфрєда Коха: «Влада так ля-
кає хохлів економічною ката-
строфою при підписанні дого-
вору про асоціацію, аж якось 
стало зовсім зрозуміло, що жод-
ної катастрофи не буде… Я па -
м’ятаю, прибалтів також на по-
чатку 90-х лякали тими самими 
словами. А вони пішли – й ані 
разу не пошкодували».

Щоб зняти питання можли-
вого реекспорту до Росії європей-
ських товарів транзитом через 

Україну, чого так бояться росі-
яни, Київ пропонує провести пе-
реговори у тристоронньому фор-
маті з ЄС. Однак ця ідея навряд 
чи прийнятна для Кремля, адже 
означала б визнання де-факто 
виходу України з російської еко-
номічної орбіти та її участь у тор-
говельних змаганнях як гравця 
європейської збірної. А Москва й 
раніше була відома своїм неба-
жанням допускати до спірних мо-
ментів із країнами СНД європей-
ських посередників, навіть коли 
це зачіпало інтереси Євросоюзу, 
як-от у газових конфліктах. Го-
строти ситуації додає той факт, 
що Україна, вочевидь, є ще й 
складовою ширшого торгу про 
умови створення ЗВТ між ЄС та 
Росією. Київ стане додатковим 
аргументом тієї сторони завер-
шальних переговорів із цього пи-
тання, на користь якої він визна-
читься, тим самим підвищуючи 
«капіталізацію» і посилюючи по-
зицію ЄС чи Євразійського союзу 
відповідно. 

найДражливіШе ПиТання 
Звільнення Юлії 
ТимоШенко, сХоже, 
віДійШло у Площину 
неПуБлічниХ Переговорів
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росія, котра  
нас втрачає
Дідусь приїхав із Росії. Сам він українець, 

але нині живе там, так склалося. Їдемо 
містом.
«Нічого так Київ будується. Гарно.  

А наше, російське тобто, телебачення як послу-
хати, то тут уже всі з голоду повмирали. Особливо 
останнім часом. Не хочуть ту Україну до Європи 
відпускати, аж пищать!»
Приятель, теж із Росії, дивується в соцмережі 
Facebook: «Вот это у вас рубятся с ассоциацией. 
Ладно ты только об этом и пишешь, работа такая, 
но ведь весь же укрнет туда же! Причем все вам 
Путин жить мешает. А на самом деле у нас тут и не 
интересуется этой вашей ассоциацией никто, и 
Украйной в общем тоже…».
Тут справа не тільки в різному суб’єктивному. Мої 
співрозмовники й об’єктивно живуть у двох різних 
світах. Дідусеві інформацію про світ повідомля-
ють телевізор (не ка-
бельний) та «Россий-
ская газета», прияте-
леві – соцмережі, а 
якщо його зацікавить 
конкретне поточне пи-
тання з (гео)політики, 
то серйозні тижневики.
Навіть поверховий мо-
ніторинг російських 
ЗМІ засвідчує, що на 
публічному рівні ве-
деться не так війна 
проти зближення України з Євросоюзом, як 
формування чорнушного образу. Йдеться про 
образ і України, і ЄС. Інакше важко пояснити, 
що в той час як державні та одержавлені телека-
нали просторікують про неминучі негаразди 
українців від асоціації з ЄС, підступне «мазепин-
ство» Януковича і далі за Ґлазьєвим, більш-менш 
серйозні видання цій темі майже зовсім не приді-
ляють уваги. Принаймні набагато менше, ніж пу-
тінській реформі тамтешньої Академії наук.
Це означає, що якихось серйозних загроз асоціа-
ція України з ЄС Росії не несе. Але несе фантомні. 
Вони й провокують істеричні, назвімо речі своїми 
іменами, заяви чиновника Ґлазьєва, телеведучого 
Кісєльова (котрий Дмітрій) та депутатів Держ-
думи. І, своєю чергою, тими заявами підживлю-
ються.
Це тренд. Авжеж, в Угоді про асоціацію не все гла-
денько, і, припустімо, польські яблука справді 
зможуть теоретично потрапляти до РФ під вигля-
дом українських. Але де тут підстави для призу-
пинення імпорту щебеню та металопрокату, не ка-
жучи вже про тепловози чи вертолітні двигуни?!
Минулого разу таке було із сумнозвісним законом 
про заборону всиновлювати російських дітей до 

США. Звісно, є питання щодо контролю росій-
ських дипломатів за дотриманням прав усиновле-
них. Але кричати (як одна тамтешня депутатка), 
що всиновлення треба заборонити, бо з росій-
ських дітей там роблять солдатів-зомбі, які потім 
воюватимуть із РФ, – це треба мати дуже широке 
розуміння меж адекватності.
Проте «пипл хавает», чого там.
Лінія «кругом враги» для нашого сусіда не 
вчора стала генеральною пропагандистською. 
Це залізнична магістраль. Проблема в тому, що 
із залізничної магістралі не зійдеш. Скажімо, 
кампанія ненависті проти Грузії розпочалась 
аж ніяк не 8 серпня 2008 року, а одразу, коли 
Саакашвілі наполіг на виведенні з території 
країни російської військової бази. Найбільший 
її довоєнний пік мав місце ще 2006-го, коли гру-
зинів масово депортували з РФ під приводом бо-

ротьби з нелегаль-
ними мігрантами, так 
що мінімум троє осіб 
навіть померли вна-
слідок неналежних 
умов утримання в 
перепов нених спецп-
риймальниках.
І можна дати голову 
на відсіч, що досить 
скоро після втрати Са-
акашвілі президент-
ських повноважень 

«ви явиться», що Грузія все одно «недостатньо 
дружня». Лишилося недовго, тож стежте.
В економіці є такий закон, що, коли частка 

промисловості країни, задіяна у військово-
промисловому комплексі, перевершує певну межу, 
війна стає неминучою. Інакше – втрата рента-
бельності й економічна криза. З пропагандою бу-
ває те ж самісіньке. Коли вона масштабно «зато-
чена» під ненависть, на інші рейки її так просто не 
переведеш.
Тому дарма Микола Азаров публічно сподіва-
ється, що Росія заспокоїться після того, як асоці-
ація України та ЄС стане фактом. І тим паче 
дарма декотрі цілком шановані вітчизняні та 
російські публіцисти висловлюють надію, що 
зближення України з Євросоюзом стане для РФ 
позитивом в ідейному вимірі, «розплющить 
очі» росіянам на те, що нічого страшного в тому 
немає, а саму Україну зробить «мостом між Схо-
дом і Заходом».
Усе буде навпаки, і це треба усвідомлювати при-
бічникам такого зближення. «Кругом враги» – на-
ціональна ідея сьогоднішньої Росії, і змінити це 
навряд чи може навіть той самий Путін. Навіть 
якби він хотів. 

«кругом враги» – 
наЦіональна іДея 

сьогоДніШньої росії,  
і ЗміниТи Це навряД чи 
може навіТь Той самий 

ПуТін. навіТь якБи він 
ХоТів   
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Проект повернення до Європи
Прем’єр-міністр Литви Альґірдас Буткявічюс в ексклюзивному 
інтерв’ю Тижню розповів про важливість підписання Україною 
та ЄС Угоди про асоціацію на Вільнюському саміті й про те,  
як євроінтеграція позитивно вплинула на розвиток його країни

н
апередодні листопадового 
саміту Східного партнер-
ства, на якому може бути 
підписано Угоду про асо-

ціацію України з ЄС, серед країн 
Балтії з’явився потужний лобіст 
нашої євроінтеграції – Литва, 
яка й буде господинею цьогоріч-
ної зустрічі. Нинішній очільник 
тамтешнього уряду Альґірдас 
Буткявічюс належить не лише до 
провідних політиків держави, 
яка цього року головує в Раді Єв-
ропейського Союзу, а й до адво-
катів України в ЄС. Найважли-
віше завдання Вільнюса в період 
цього головування – привернути 
увагу всіх 28 країн Євросоюзу до 
програми Східного партнерства 
й України зокрема. Політичне 
керівництво Литви вважає, що 
успіх Вільнюського саміту й під-
писання Угоди про асоціацію з 
Україною – це іспит для Євросо-
юзу: якщо домовленості не буде 
укладено, це вдарить по автори-
тету ЄС, а програма Східного 

партнерства виявиться недієвою 
і безперспективною. Фактично 
сьогодні від позиції та активних 
дипломатичних дій офіційного 
Вільнюса залежить, залишиться 
наша країна в сірій зоні, перетво-
рившись на буфер між Росією та 
ЄС, чи незабаром здобуде більш-
менш рівні права у колі європей-
ських держав.

Литва – яскравий приклад 
того, як консолідована суспільно-
політична воля стає однією з го-
ловних опор дерадянізації та мо-
дернізації країни. Тож є споді-
вання, що незабаром іще кілька 
пострадянських держав повер-
нуться до Європи саме завдяки 
Вільнюсові, який розуміє і тих, і 
тих.

у. Т.: Пропаганда рФ у країнах 
Балтії активно повторює, що 
союз із росією гарантував радян-
ським республікам Прибалтики 
процвітання, тоді як у складі Єс 
вони стають депресивною пери-

ферією, а громадяни масово 
емігрують у пошуках роботи. 
Такі кліше служать для демоти-
вації країн, що прагнуть інтегру-
ватися з Єс. але їх легко дезаву-
ювати, зокрема завдяки при-
кладу литви, яка наприкінці 
першого десятиліття свого член-
ства у Євросоюзі досягнула по-
мітного поступу. чи не так?

– Наступним природним 
кроком після відновлення неза-
лежності для Литви стало повер-
нення до європейської сім’ї наро-
дів. Географічно, історично й 
культурно вона належить до Єв-
ропи. Ми поділяємо ті самі цін-
ності демократії, свободи слова, 
прав людини, верховенства пра-
 ва тощо. Тож нам було прита-
манне прагнення ввійти до єв-
ропейських і євроатлантичних 
структур. Іще одним ключовим 
фактором на користь членства у 
ЄС стало усвідомлення того, що 
правові, економічні та інші ре-
форми відбуваються на благо на-
шого народу. Євроінтеграція – це 
був процес, де всі головні полі-
тичні партії, підприємці й сус-
пільство об’єднали зусилля за-
для єдиної мети: майбутнього 
членства у Євросоюзі.

Реформи і справді були по-
в’язані з чималими труднощами, 
але зрештою пішли на користь. 
Сьогодні всі громадяни Литви 
можуть жити, працювати, навча-
тися де хочуть. Відкрити свою 
справу стало відносно просто в 
будь-якій країні Європи. Ми ко-
ристуємося всіма перевагами 
членства у єдиному ринку: наші 
підприємства без обмежень екс-
портують свою продукцію або 
послуги на ринок, що має півмі-
льярда споживачів. Ціни на де-
які побутові послуги різко знизи-
лися. Наприклад, завдяки єди-
ному європейському ринкові 
дзвінки в мобільних телефонних 
мережах подешевшали майже на 
70%. Фактично Литва має най-
нижчі тарифи в Євросоюзі. До 
того ж членство у ньому – каталі-



БіограФічна 
ноТа:
альґірдас  
Буткявічюс – 
прем’єр-міністр 
Литви від грудня 
2012 року. У 
1998–2008-му – 
депутат Сейму 
сьомого – деся-
того скликань, 
балотувався від 
Соціал-
демократичної 
партії. Працював 
у кількох коміте-
тах: бюджетно-
фінансовому (го-
лова, 2001–
2004), з європей-
ських справ 
(2005–2006), 
економічному 
(2006–2008). У 
2004–2005 ро-
ках очолював Мі-
ністерство фінан-
сів у 12-му і 13-му 
урядах Литов-
ської Республіки. 
Від 2006 до 
2008-го був міні-
стром тран-
спорту і комуні-
кацій. Від 2009-
го очолює 
Соціал-
демократичну 
партію Литви 
(СДПЛ). На пар-
ламентських ви-
борах 2012 року 
був одним із не-
багатьох канди-
датів, обраних у 
першому турі 
всенародного го-
лосування. 22 
листопада 2012-
го обраний Сей-
мом на посаду 
прем’єр-міністра.
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затор якості для національної 
економіки.

Литовці завжди позитивно 
ставилися до цієї організації. За 
даними останнього опитування 
«Євробарометра», 65% моїх спів-
вітчизників (а в середньому по 
ЄС 62% населення) почува-
ються громадянами Євросоюзу, 
70% (по ЄС відповідно 56%) вва-
жають найбільш позитивним ре-
зультатом членства вільне пере-
сування людей, товарів та послуг 
у межах спільноти. Понад те, 
64% (по ЄС 49%) оптимістично 
оцінюють перспективи Європей-
ського Союзу, а 72% (по ЄС 67%) 
вважають, що голос Брюсселя 
має вагу в світі. Ще одне опиту-
вання «Євро  барометра» (прове-
дене в травні 2011 року) засвід-
чило, що 67% литовців переко-
нані: нашій країні членство у Єв-
росоюзі пішло на користь. Поза 
всіма сумнівами, для такої впев-
неності є серйозні підстави.

у. Т.: у межах різноманітних 
програм фондів Єс литва уже 
отримала майже €9 млрд, 
тобто приблизно по €3 тис. на 
жителя. у будь-якому разі для 
Центральної та східної Європи 
це неабияка фінансова допо-
мога. чи могла б литва провести 
всі перетворення без неї?

– Нам приємно усвідомлю-
вати, що, за останніми даними 
Європейської комісії, Литва посі-
дає перше місце серед членів Со-
юзу за часткою, виділеною їй зі 
структурних фондів ЄС. Вільнюсу 
виплачено понад €4,2 млрд, 
тобто 63,4% згаданих фондів, ви-
ділених на весь період 2007–2013 
років. Ми випереджаємо решту 
держав Євросоюзу, коли йдеться 
про частку проміжних виплат за 
всіма виділеними Європейською 
комісією фондами. Зазначу й те, 
що Литва дістала звання «Успіш-
ний регіон», установлене Євроко-
місією для найбільш передових 
територій, які найкраще освою-
ють фонди ЄС і втілюють «полі-
тику зближення».

Це сприяння дає можливості 
для виконання національної дов-
гострокової програми: забезпе-
чення постійного зростання еко-
номіки й подолання диспропор-
цій розвитку між Литвою та в се-
редньому по ЄС. Для цього офі-
ційний Вільнюс намагається по-
кращити показники зростання 
ВВП і створювати більше якісних 
робочих місць.

Довготерміновий економіч-
ний ефект (на боці пропозиції) 
насамперед спостерігався в за-
гальній економічній інфраструк-
турі (в цю сферу надійшло 78,6% 
усієї допомоги), 18,8% було ви-
трачено на розвиток людських 
ресурсів і ще 2,6% – на науково-
дослідну та конструкторську дія-
льність.

Ми вже знаємо, що струк-
турна допомога ЄС за 2004–
2013-й збільшила середньоріч-
ний приріст реального ВВП на 
1,57 відсоткового пункту (в пере-
рахунку на зіставні ціни 2005-
го).

У 2004–2015-му прогнозо-
вано загалом 66,36 млрд літів до-
даткового номінального ВВП, 
тоді як сукупний ефект повинен 
сягнути 1,97, тобто кожен літ ін-
вестицій забезпечить зростання 
номінального ВВП на 1,97 літа. 
Інструменти фінансового інжи-
нірингу, запроваджені в про-
грамний період 2007–2013 років, 
забезпечили додатковий імпульс 
як для зростання реального ва-
лового внутрішнього продукту, 
так і для більшого результату в 
номінальному ВВП, здешевивши 
фінансування інвестицій і опосе-
редковано стимулювавши масш-
табні приватні вкладення.

Інвестиції структурного фон-
 ду ЄС помітним чином допомага-
ють вирішити проблему безро-
біття в Литві. Наприкінці 2011 ро -
ку кількість новостворених і/або 
збережених завдяки структур-
ній допомозі Євросоюзу робочих 
місць становила 115,5 тис., тобто 
9,1% загальної. Рівень безробіття 
знизився на 7,4 відсоткового 
пункту. Згідно із прогнозами, до 
кінця 2013-го за рахунок допо-
моги буде створено 154 тис. робо-
чих місць, а безробітних помен-
шає на 10,1 відсоткового пункту.

у. Т.: чи є небезпека провалу 
листопадового саміту та непід-
писання угоди про асоціацію 
між Єс і україною? чи усвідом-
лює Брюссель можливість від-
вертої провокації з боку росії, 
яка має важелі впливу як у ки-
єві, так і в декотрих європей-
ських столицях?

– Учасники переговорного 
про  цесу від ЄС та України про-
вели величезну роботу. Було 
узгоджено текст документа (на 
це пішло шість років), і спрямо-
вано всі наші зусилля на кінцеву 
мету: підписання під час саміту 

Східного партнерства у Вільнюсі 
Угоди про асоціацію та ство-
рення поглибленої і всеосяжної 
зони вільної торгівлі. ЄС не має 
жодного «плану Б» (та він і не 
потрібен), і я щиро вірю, що кі-
нець листопада – найкращий час 
для підписання УА/ПВЗВТ. 
Кремль повинен поважати суве-

ренний вибір Києва. Економічні 
погрози й тиск шкодять не лише 
українській економіці, а й самій 
Москві та її бізнес-операторам. 
Зрозуміло, що в інтересах усіх 
якомога швидше почати попере-
днє застосування УА/ПВЗВТ. 

у. Т.: в україні давно говорять 
про диверсифікацію імпортних 
енергоносіїв, особливо природ-
ного газу. Це питання не менш 
важливе для литви, яка купує 
російське блакитне паливо за 
найдорожчими в Європі цінами. 
Проте вона ініціювала й успішно 
втілила проект зі створення тер-
міналу для прийому зрідженого 
природного газу й запровадила 
норми Третього енергетичного 
пакета Єс. що забезпечило цей 
успіх вільнюсові?

– Хоча Литва і є «енергетич-
ним острівцем» євроспільноти, 
але вона серед найактивніших 
прибічників рішення Ради ЄС від 
2011-го про створення повністю 
функціонального внутрішнього 
енергетичного ринку Євросоюзу 
до 2014-го й подолання енерге-
тичної ізоляції до 2015 року. Для 
посилення безпеки постачання, 
нарощення конкуренції та стій-
кості в енергетичному секторі 
офіційний Вільнюс запроваджує 
низку стратегічних проектів: інте-
грація енергосистем із Польщею 
та Швецією; об’єднання газопро-
воду з Польщею; термінал для 
прийому зрідженого газу. Ініціа-
тива Європейської комісії від 
2009 року виконати План інте-
грації енергетичного ринку країн 
Балтії – комплекс дій з об’єднання 
енергетичних систем та покра-
щення ринків регіону – забезпе-
чує чіткі кроки й конкретні за-
ходи, які належить виконати для 
ефективнішого входження трьох 
держав у ширші енергетичні ме-
режі Євросоюзу. Тому більшість 

щоДо україни ЄвросоЮЗ 
не маЄ і не ПоТреБуЄ 
жоДного «Плану Б»
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проектів, утілюваних нині в 
життя, є ініціативами регіональ-
ного значення, і їх слід викону-
вати в тісній спів праці з нашими 
партнерами по регіону.

Утім, самого лише об’єднання 
газових та електричних енерго-
систем замало. Не менш важ-
ливо установити законодавчу ба-
зу для сприяння прозорості й 
конкуренції в енергетиці. Успіш-
 не впровадження Третього енер-
гетичного пакета ЄС дуже зале-
жить від співпраці й перемовин 
з енергокомпаніями. У випадку 
Литви підтримка Європейської 
комісії, звичайно, життєво важ-
лива для всього цього процесу.

у. Т.: які, на вашу думку, головні 
відмінності посткомуністичних 
перетворень в україні й литві? 
чому становище двох колишніх 
радянських республік зараз на-
стільки відрізняється?

– Більш ніж 20 років минуло 
відтоді, як Литва й Україна ста-
 ли незалежними державами, але 
з’я   вляються нові виклики. Я пе-
реконаний, що майбутнє процві-
тання Центральної Європи зале-
жить від нашої рішучості в побу-
дові демократії, розвитку лібе-
рального суспільства й дотри-
манні спільних цінностей.

Після відновлення незалеж-
ності Литва негайно оголосила 
про свій вибір, інтеграцію до ЄС і 
НАТО, й запровадила політику 
відновлення історичної справед-
ливості, ширше відому як гасло 
«повернення до Європи». Усі по-
літичні партії дійшли згоди щодо 
головної мети зовнішньої полі-
тики – членства у Євросоюзі та 
Північноатлантичному Альянсі. 
І ця стратегія увінчалась успіхом: 
2004 року наша країна стала 
учасником цих організацій.

Усі перелічені елементи свід-
чать про важливість чіткого ви-
бору (або самовизначення) й 
консенсусу.

Очевидно, що це довготрива-
лий процес, котрий вимагає як 
сильної волі, так і ресурсів. Але 
Вільнюс як один із найближчих 
друзів закликає Київ скориста-
тися всіма можливостями, що їх 
дає Східне партнерство. Настав 
сприятливий момент, щоб уко-
тре продемонструвати, як парт-
нерство між ЄС та його сусідами 
може змінити перехідне суспіль-
ство.

у. Т.: Проблеми української еко-
номіки безпосередньо пов’язані 
з тим, що вона побудована на 
олігархічній моделі. як литві 
вдалося уникнути олігархії? 
адже у вас ця проблема при-
наймні не настільки домінує, як 
в україні, хоча раз по раз і тра-
пляються скандали, пов’язані із 
впливом бізнесу на владу...

– Для забезпечення кон-
структивної співпраці між дер-
жавою та бізнесом (а вона дуже 
важлива) Литва прагне зробити 
процеси законодавства та при-
йняття рішень більш відкри-
тими, прозорішими. Торік було 
ухвалено поправки до закону про 
законодавчу базу, який дає змогу 
зробити відповідні процедури 
публічними в електронному про-
сторі, що забезпечує їх прозо-
рість і вчасні консультації з боку 
громадськості. Закон містить 
важливе положення: якщо зако-
нопроект розробила певна група 
підтримки, він повинен бути 
оприлюднений (тобто розміще-
ний у Законодавчій інформацій-
ній системі). Це покращить 
контроль за лобістською діяль-
ністю, який, хоч і регулюється 

спеціальним законом про ло-
бізм, та все одно, на нашу думку, 
ще не достатньо ефективний.

Відповідні законодавчі акти 
зобов’язують публікувати інфор-
мацію про офіційні зустрічі пред-
ставників державної та муніци-
пальної влади й виконавчих ор-
ганів, а також про заплановані 
законодавчі ініціативи, відпо-
відну підтримку та представни-
ків громадських організацій, які 
беруть участь у законодавчому 
процесі; ці акти також передба-
чають відповідальність за сві-
доме надання некоректної (не-
правдивої) інформації, що може 
вплинути на запропоноване за-
конодавче регулювання.

Ще один важливий крок, 
зроблений на початку 2012 року, 
– положення закону про фінан-
сування й контроль за фінансу-
ванням політичних партій та 
кампаній, яким скасовано право 
фізичних і юридичних осіб жерт-
вувати кошти політсилам, а юри-
дичним особам – надавати гроші 
учасникам політичних кампаній.

Мушу сказати вам, що бо-
ротьба з корупцією належить до 
пріоритетів 16-го уряду Литов-
ської Республіки. Урядова про-
грама забезпечує низку заходів, 
спрямованих на зміцнення сис-

теми боротьби з корупційними ді-
яннями та забезпечення її ефек-
тивності, зокрема на основі реко-
мендацій щодо запровадження 
ратифікованих Литвою міжна-
родних антикорупційних доку-
ментів, які було надано Групою 
держав проти корупції (GRECO) 
та експертами ООН упродовж ви-
пробувального періоду.

Наприкінці серпня уряд по-
дав на розгляд Сейму проект по-
правок і доповнень до Націо-
нальної програми боротьби з ко-
рупцією на 2011–2014 роки – го-
ловної антикорупційної законо-
давчої бази, яка об’єднує всі 
кроки держави у цій царині. Та-
ким чином, було внесено по-
правки й доповнення до плану 
дій із запровадження цієї про-
грами, щоб забезпечити ефек-
тивну боротьбу з корупцією у 
сферах державних закупівель, 
охорони здоров’я тощо. 

РІЗНИЦЯ ПОТЕНЦІАЛУ
ВНП на особу за ПКС; у постійних цінах 2012 року, міжнародних доларах США

За даними Світового банку, МВФ
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Політики як товар 
Усталений стереотип про Одещину як вотчину Партії регіонів  
і проросійський регіон насправді далекий від реальності

с
оціально-політична ат-
мосфера Одеської області 
має свої особливості, під-
тексти та суто місцеву 

специфіку. Цей регіон най-
краще ілюструє частинка 
«полі», адже його основними 
ознаками є багатоваріант-
ність, багатонаціональність та 
багатозональність. Фактично 
він складається з трьох 
електорально-ментальних час-
тин, не схожих між собою.

оДеський міФ
«Одещина не монолітна в полі-
тичному сенсі, ніколи такою не 
була і не буде, – стверджує Анато-
лій Бойко, голова ГО ОПОРА та 
Комітету виборців України в 
Одеській області. – Одеса хоч і є 
найбільшою за кількістю вибор-
чих округів – понад 700 тис. ви-
борців із 1,8 млн у всьому регіоні, 
проте дуже відмінна від решти 
субрегіонів. Загалом їх три: окрім 
власне Одеси це північні райони 
краю, тобто історична Одещина 
та Бессарабія, яка була приєд-
нана до області лише 1940 року».

Електоральні настрої Оде-
щини багато в чому пояснює 
історично-ментальний аспект, 

який, вочевидь, також визначає 
волелюбство, спрямованість на 
приватну підприємницьку ініці-
ативу та певну сепарованість міс-
цевого населення від загально-
державного контексту, а саме 
відсутність тут кріпосного права 
в часи Російської імперії та від-
носно низький ступінь шкоди, 
завданої цьому регіону під час 
Другої світової війни. Тоді його 
контролювали румуни, які все ж 
установили набагато м’якший 
окупаційний режим, аніж німці. 
До того ж до Червоної армії 
майже не брали представників 
національних меншин, що про-
живали на території Одещини: 
болгар, гагаузів, греків. Тож зре-

ОКОЗАМИЛЮВАННЯ. Мер Одеси ре-
гіонал Олексій Костусєв після торіш-
ніх фінансових скандалів стрімко 
втрачає популярність поміж городян. 
Вочевидь, він сподівався прикрити 
свій популізм, зокрема, і завдяки на-
данню російській мові особливого 
статусу. Однак ця тактика не спрацю-
вала навіть у російськомовній Одесі
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штою генофонд цієї території не 
так сильно постраждав порів-
няно з багатьма іншими регіо-
нами країни. Іншим важливим 
чинником, що вплинув на фор-
мування місцевої специфіки, 
стало надзвичайно вигідне гео-
графічне розташування краю й 
особливо Одеси – фактично мор-
ських торговельних воріт країни. 

Одеса є одним із небагатьох 
міст України, що досі зберігає 
свій чітко визначений міф, який 
переважно ґрунтується навіть не 
так на радянській парадигмі, як 
ще на дореволюційній, імпер-
ській ідеологемі про «Південну 
Пальміру», «четверте місто в ім-
перії» тощо. Власне, саме цим 
пояснюється певне одеське русо-
фільство, яке, зокрема, проявля-
ється в певній настороженості чи 
здивуванні місцевих мешканців, 
якщо з ними заговорити україн-
ською. Але то зовсім не агресив-
ність, що натомість притаманна 
тамтешнім керівникам, серед 
яких справді багато українофо-
бів, як-от нинішній мер Одеси 
Олексій Костусєв, котрий не 
приховує негативного ставлення 
до всього українського в місті. 
Так, свого часу він заборонив по-
давати йому документи держав-
ною мовою і, як стверджують 
місцеві вчителі, саме з його ініці-
ативи україномовні школи пере-
вели в режим двомовних із одно-
часним масовим закриттям 
українських класів. 

«Політичний» світогляд оде-
ситів, вочевидь, також форму-
вався під впливом ідеології 
«порто-франко» – вільного міста 
підприємців, що є особливою, не 
схожою на щось інше «державою 
в державі», для якої головне – 
торгувати та ні з ким остаточно 
не сваритися. Саме таке сприй-
няття відображає й електоральні 
звички тамтешнього населення, 
яке, з одного боку, голосує лише 
за своїх, а з іншого – макси-
мально лояльне до будь-якої ді-
ючої влади.

Уявити собі на чолі Одеси не 
одесита нереально, хоча іронія 
долі полягає в тому, що багато-
річний екс-голова міста та один 
із лідерів місцевого політичного 
життя впродовж останніх 20 ро-
ків Едуард Гурвіц походить із 
Могилева-Подільського, а ни-
нішній мер Олексій Костусєв 
узагалі народився на Сахаліні. 
Однак ці люди з дитинства меш-
кали й працювали в Одесі, а від-

так їх сприймають як своїх – 
інакше в них не було би жодного 
політичного майбутнього. «Щоб 
Одесою керував не наш – та та-
кого просто не може бути, – каже 
місцевий пенсіонер Олексій Ка-
тюжонок. – Я б раніше сказав, 
що потрібен єврей, та вони 
майже всі виїхали».

Ця важлива ментально-
електоральна особливість при-
зводить до того, що кожна нова 
влада в Україні, прагне знайти в 
Одесі свою людину, через яку на-
магається керувати південно-
східним регіоном. Навіть ПР, що, 
опинившись біля керма, поді-
лила все управління країною ви-
ключно між вихідцями з Донеч-
чини, не ризикнула відправити 
до міста біля Чорного моря «ва-
ряга». Біло-сині від початку на-
магалися встановити тут конт-
роль, обираючи між місцевими 
лідерами суспільної думки різ-
них поколінь: спершу екс-мером 
Одеси Русланом Боделаном, 
який після перемоги 2004-го по-
маранчевих перебував у бігах аж 
до 2010-го (переховувався в Ро-
сії), а потім одним із найбільших 
місцевих бізнесменів Леонідом 
Клімовим (власник ЗАТ «Фінан-
сова група «Примор’я» та ФК 
«Чорноморець»). Нині ж «царе-
вим оком» став голова Одеської 
ОДА, політичний колобок, ко-
лишній нашоукраїнець Едуард 
Матвійчук (показово, що одним 
із перших кроків новопризначе-
ного керівника області була від-
мова навіть від часткового дер-
жавного фінансування єдиної 
україномовної газети регіону 
«Чорноморські новини», при 
цьому грошову підтримку з об-
ласного бюджету російськомов-
них видань збільшили).

Одесити взагалі вельми 
скептично ставляться до полі-
тики. «Хай там собі чубляться як 
завгодно, – каже підприємець 
Сергій, який має три точки на 
легендарному пляжі «Аркадія» в 
Одесі. – Як свідчить практика, 
домовитися можна з усіма, важ-
ливо завжди знаходити вигоду 
для всіх. Ми – торгове місто, і 
нам узагалі не пасують будь-які 
політичні крайнощі. Саме тому в 
нас зустрічають багнетами і 
«Свободу», і проросійських ра-
дикалів. Так, чимало людей тут 
прагнуть спілкуватися росій-
ською, але якщо ви хочете гово-
рити будь-якою іншою мовою – 
на здоров’я, у нас завжди було ба-

гато національностей, і всі зна-
ходили своє місце під сонцем». 
Справді, за статистикою, Одеська 
область є однією з найбільш ба-
гатонаціональних у країні – тут 
проживають 133 національності 
й народності. За суттєвої пере-
ваги українського населення 
(62,8%) у регіоні мешкають росі-
яни (20,7%), болгари (6,1%), мол-
довани (5,0%), гагаузи (1,1%), єв-
реї (0,6%), білоруси (0,5%), ві-
рмени (0,3%), цигани (0,2%), по-
ляки (0,1%), татари (0,1%), німці 
(0,1%), албанці (0,1%), чехи, 
греки та ін. 

Попри те що більшість керів-
них посад в органах виконавчої 
влади та місцевого самовряду-
вання обіймають представники 
Партії регіонів, а на останніх ви-
борах перемогу здобула ця сама 
політсила (на парламентських 
2012 року – 41,90%), Одещина зо-
всім не є базовим регіоном для 
нинішньої влади. Порівняно з 
2007-м, коли за ПР проголосу-
вали 52,22%, біло-сині втратили 
тут понад 10% голосів. Не на ко-
ристь партії влади були й то-
рішні корупційні скандали за 
участю Олексія Костусєва і той 
факт, що в багатьох округах Оде-
щини регіонали не змогли вису-
нути єдиного узгодженого кан-
дидата й дуже часто кілька лю-
дей під прикриттям блакитного 
прапора боролися між собою. 
Найвідоміший приклад – голова 
проросійської «Родіни» Ігор 
Марков, якого днями позбавили 
депутатського мандата, після 
того як він пішов проти гене-
ральної лінії партії (був членом 
фракції ПР) і відмовився голосу-
вати за євроінтеграційні закони. 
На виборах ВР VII скликання 
Марков в окрузі № 133 переміг 
офіційного ставленика Партії 

регіонів Олексія Гончаренка, 
сина Олексія Костусєва, на-
бравши більше ніж 26% голосів. 
Розрив між кандидатами стано-
вив близько 6%. Узагалі в Одесі 
належність до ПР нічого не озна-
чає, окрім того що в нинішній 
момент певному підприємцю ви-
гідно співпрацювати з цією полі-
тичною силою.

2388,3 
тис. осіб 

становило 
населення 

Одеської області на 
1 січня 2012 року.  

Це

5,2%
 населення  

України

3041 грн 
дорівнювала

середня заробітна 
плата по Одеській 

області у липні 
2013 року.  

По Україні — 

3429 грн    

 26,3%
 мешканців 

Одещини зайняті в 
галузі торгівлі, 

14%
 – у сільському 
господарстві, 

9,4%
 – у промисловості 

За даними 
Держстату

БільШ оПоЗиЦійна Північ 
оДещини інерТніШа  
За лояльніШий До влаДи 
ПівДень  
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«Ми заплющили очі на кри-
мінальне минуле Януковича, 
адже вірили, що йому вдасться 
навести порядок, щоб усі могли 
нормально заробляти, – каже 
Андрій Глущан, приватний під-
приємець із Білгорода-Дніс тров-
ського. – Але він виявився таким 
самим пустобрехом, як і пома-
ранчеві попередники. Навіть не 
знаю, за кого голосуватиму в 
2015 році. Головне, щоб нам да-
вали торгувати й не лізли в наші, 
одеські, справи, ми тут якось 
самі з усім розберемося». У цій 
цитаті – квінтесенція нинішніх 
настроїв виборця з Одещини, 
який радо підтримає партію з 
центристськими поглядами та 
соціальними гаслами. Має місце 
тут і певна становість у голосу-
ванні. Якщо інтелігенція та при-
ватні підприємці на боці опози-
ції, то державний сектор і робіт-
ники – на боці регіоналів. 

«Коли говорити про Оде-
щину загалом, то вона характе-
ризується відстороненістю від 
ідеологічної війни між Заходом 
та Сходом, – стверджує Анатолій 
Бойко. – Південь країни, а осо-
бливо наш регіон, є більш праг-
матичним та індиферентним до 
високих теоретичних питань. 
Тут натомість голосують гаман-
цем, усе обраховують вигодою та 
особистим комфортом. Єдиними 
важливими ідеологічними фак-

торами є героїка «Великої Ві-
тчизняної війни» та російська 
мова. Хоча це радше типово все 
ж для самої Одеси, тоді як у ра-
йонах усе трохи по-іншому». 

 
БіДна Північ VS БагаТий 
ПівДень
«Другим величезним електо-
ральним субрегіоном Одещини є 
її північ, – пояснює Анатолій 
Бойко. – І це якраз україномовна 
частина, досить опозиційно на-
лаштована. Це всі райони на пів-
ніч від Одеси, особливо ближчі 
до Вінницької та Кіровоградської 
областей». Більшість із 15,49% 
голосів за ВО «Батьківщина» на 
виборах-2012 на Одещині було 
віддано саме тут.

Однак згідно зі статистикою 
Держкомстату ці райони найбід-
ніші й переважно орієнтовані на 
аграрний сектор. Так, якщо зага-
лом по Одещині в сільському 
господарстві задіяно 14% насе-
лення, то в північних районах ця 
цифра сягає 45%. До того ж 

останні не мають виходу до 
моря, що є однією з головних пе-
реваг області. 

«Я підтримав у 2006-му 
«Нашу Україну», – розповідає 
Тижню вчитель з одного із сіл 
Балтського району. – А на остан-
ніх виборах – за «Свободу». І нас 
тут таких, так би мовити, опози-
ційно налаштованих чимало. 
Ми українці – у мене прадід по-
ходить із Черкащини, переїхав 
сюди ще на початку ХХ століття. 
Говоримо у себе в селі хай і сур-
жиком, але все ж це українська. 
Та народ у нас бідний, дуже заби-
тий, села маленькі. Молодь тікає 
до Одеси й там дуже швидко ру-
сифікується. А ті, хто лишається, 
легко контрольовані. Та й уза-
галі в мене таке враження, що в 
Одесі більше зацікавлені в бага-
тих південних районах, а ми так, 
не приший кобилі хвіст». 

Через те що населення проу-
країнського поясу Одещини ви-
снажене бідністю, рівень про-
тестної та громадської актив-
ності тут дуже низький і далі 
«опозиційного» голосування на 
виборах не піднімається. Хоча і є 
певні нюанси. Так, на території 
північних районів, які приляга-
ють до Молдови, компактно про-
живає молдовська меншина, яка 
зазвичай підтримує Партію регі-
онів. Натомість багатий південь 
– територія вниз від Дністров-

оДесиТи голосуЮТь 
виклЮчно За своїХ,  
але максимально 
лояльні До БуДь-якої 
ДіЮчої влаДи

 

Більше ніж на 

10%
 впала підтримка 
Партії регіонів на 

торішніх 
парламентських 
виборах (40,9%) 

порівняно з 2007-м 
(52,22%) в Одеській 

області

ГУМОР ЯК ЗАХИСТ.  
Мешканці Одещини переважно іронічно 

налаштовані щодо політики й цікавляться 
нею тільки в сенсі власної вигоди
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ського лиману, яку умовно 
можна назвати Бессарабією, де в 
деяких районах проживає до 
50% національних меншин (на-
приклад, у Ренійському – 47% 
молдован), – досить активний, 
але не політично, а соціально. 
Насамперед йдеться про захист 
власних інтересів. Є, щоправда, 
й традиційні «блакитні» ан-
клави, приміром, болгарський 
округ № 142 (місто Арциз) – 
52,21% голосів за ПР. 

Для південних районів ха-
рактерні політична конкурен-
ція, жвавіші громадські процеси, 
особливо в екологічному на-
прямі. Не в останню чергу це 
пов’язано з курортним бізнесом, 
який приносить чимало грошей 
у кишені місцевих мешканців, та 
близькістю двох державних кор-
донів: із Румунією, тобто ЄС, і 
Молдовою. Свою роль відіграє й 
близькість Придністров’я – чор-
ної дірки, на контрабанді з якою 
заробляє чимало людей. 

Виходить парадоксальна си-
туація – більш опозиційна й 
проукраїнська північ Одещини є 
інертнішою, тоді як лояльніший 
до влади південь, навпаки, ак-
тивний, щоправда, у неполітич-
ній площині.

  
Торгівля = конкуренЦія
Ще одна важлива особливість 
Одещини – велика кількість і 
впливовість місцевих недержав-

них ЗМІ, що належать різним 
підприємцям та політикам. Це, 
своєю чергою, забезпечує по-
стійну політичну конкуренцію, 
а відтак відносну збалансова-
ність інформації. В області заре-
єстровано понад 800 друкова-
них ЗМІ, більше ніж 100 місце-
вих телеканалів і щонайменше 
100 інтернет-видань. Усі вони 
зосереджені на тутешній тема-
тиці, що дає змогу оцінити, на-
скільки активним є громадсько-
політичне життя регіону.

«В Одесі традиційно дуже 
висока бізнес-активність, яка 
потребує інформаційної під-
тримки, – пояснює Анатолій 
Бойко. – Тому кожен впливовий 
клан і лідер суспільної думки 
має тут свій медіа-холдинг, що 
забезпечує широкий плюралізм 
думок, оцінок та подачі інфор-
мації». Наприклад, за даними 
Тижня, нардеп від ПР Генна-
дій Труханов володіє холдингом 
«Глас», державне ТБ контролює 
очільник області Едуард Мат-
війчук, ТРК «Круг» – народний 
депутат від УДАРу Едуард Гур-
віц, «ТК «Академія» та «Третій 
цифровий» належать президен-
тові Одеської юридичної акаде-
мії регіоналу Сергієві Ківалову, 
канал «Нова Одеса» – нардепові 
від «Батьківщини» Сергію Фа-
єрмарку, АТВ – Ігорю Маркову 
тощо. Це підтверджує тезу про 
поліваріантність ситуації на 

Одещині, а також певною мірою 
пояснює, чому ПР тут ніколи не 
мала реального, а не позірного 
єдиновладдя. В Одесі всі звикли 
заробляти й мати свою вигоду, 
вбудовуватися в жорстку верти-
каль влади тут не просто не вмі-
ють, а ще й не бажають. Що-
правда, такою ситуацією майже 
не користуються опозиційні 
сили, які традиційно для всіх 
південно-східних регіонів доне-
давна здавали партійний бренд 
у франшизу. Місцеві ж клани 
обертали це на власну користь 
для локальних розборок, нічого 
не роблячи для завоювання го-
лосів виборців. Можна конста-
тувати, що найвищого успіху на 
Одещині опозиціонери досягли 
2004 року, коли Віктор Ющенко 
як кандидат у президенти на-
брав 27% голосів. Відтоді ситуа-
ція майже не змінилася – при-
близно стільки на двох здобули 
на останніх парламентських ви-
борах «Батьківщина» й УДАР. 
Несподіванкою торішніх пере-
гонів до ВР на Одещині став хіба 
що прорив «Свободи» з її 3,3% 
порівняно із сотими відсотка у 
2007-му. 

Нині ж, як і всюди на Пів-
денному Сході, у цьому регіоні 
помітна певна політична ла-
куна через брак альтернативи 
для більшості виборців, які 
вже не хочуть голосувати за 
ПР. «Ми ставимося до політи-
ків, як на Привозі, – каже 
Ольга Г., мешканка Одеси. – 
Тобто вибираємо їх як товар, 
який із них кращий, який де-

шевший. Звичайно, іноді нас 
обдурюють – на те й базар. 
Янукович нам підсунув тухля-
тину, але ж ті, хто себе кличе 
опозиціонерами, взагалі пові-
тря продають. Хай спочатку 
покажуть нам, що їхній товар 
кращий, тоді ми за них прого-
лосуємо. А на слово вірити – 
зась, це ж Одеса». 

як і всЮДи на ПівДенному 
сХоДі, в оДеській  
оБласТі ПоміТна Певна 
ПоліТична лакуна:  
БільШісТь виБорЦів уже  
не ХочуТь голосуваТи За 
Пр, а в оПоЗиЦії не БачаТь 
альТернаТиви 

ВСУПЕРЕЧ ВЛАДІ. 
На Одещині 
поволі зростають 
проукраїнські 
настрої, особливо 
серед молоді, що, 
зокрема, проявилося 
у високому результаті 
«Свободи» на 
останніх виборах: тут 
за неї проголосувало 
3,3%, тоді як 2007-го 
– соті відсотка
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світ перевернувся
Величезні державні компанії виходять із моди, і це на краще

к
олись давно, 1987 року, 
рок-гурт Bon Jovi бив ре-
корди популярності, а тре-
тьою за вартістю фірмою 

світу була Токійська енергетична 
компанія (TEPCO), про яку за 
кордоном мало хто чув. Сьогодні 
Bon Jovі все ще видає альбоми з 
хітами, а ось вартість TEPCO 
впала на 90%, компанія балансує 
на межі банкрутства. Тепер вона 
відома на весь світ унаслідок 
ядерної катастрофи на Фукусімі.

Як і музичні чарти, корпо-
ративні таблиці безглузді, але 
водночас захопливі. Вони відо-
бражають злети й падіння ком-
паній, які посилюються, коли 
інвестори скуповують їхні акції 
або позбуваються, виявляючи 

при цьому менше лояльності, 
ніж підліток-меломан. Але їх 
можна також вважати іспитом 
на економічну зрілість.

У 2009 році вважалося, що 
американський капіталізм схо-
дить зі сцени. У біржових лістин-
гах лише три з найдорожчих 
компаній світу були зі США: 
Exxon Mobil, Walmart і Microsoft. 
З часів японської «бульбашки» 
наприкінці 1980-х Сполучені 
Штати ще ніколи не були так 
слабо представлені. Набрав сили 
новий вид хижаків: гігантські 
державні монополії з країн, що 
розвиваються.

Чотири роки в десятці най-
більших були PetroChina (енерге-
тика), China Mobile (телекомуні-

кації) та ще два китайських 
банки: ICBC та CCB. Зіркою Бра-
зилії стала енергетична компанія 
Petrobras. Ще за рік до того цей 
список поповнив Газпром – при-
ватна крамничка Кремля, замас-
кована під корпорацію. Раптом 
здалося, що найкращий спосіб 
створити величезну компанію – 
не запроваджувати інновації чи 
боротися за клієнтів, а повісити 
на державну машину фіговий 
листок приватного підприємства 
(як-от котирування на фондовій 
біржі) й сплавити все це довірли-
вим інвесторам.

ХТо винен? Держава
Сьогодні картинка знову змі-
нилася. Дев’ять із десяти най-
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дорожчих фірм світу амери-
канські. Частка США в списку 
50 найбільших світових компа-
ній також зростає. Чому? Пев-
ною мірою причиною цього є 
бум на фондовому ринку. Єв-
рокриза вбила всі надії на те, 
що до рейтингів потраплять 
нові компанії із зони євро: се-
ред 50 найбільших фірм лише 
чотири – з європейського ва-
лютного союзу.

Проте тут свою роль відігра-
ють ще два важливі чинники. 
По-перше, поєднання амери-
канської стійкості й оновлення. 
Три з дев’яти найбільших ком-
паній США виникли в останні 
16 років ХІХ століття: Exxon, 
General Electric і Johnson & 
Johnson. Їхня витривалість ві-
дображає потужну корпора-
тивну культуру. Але в країні від-
бувається також «креативне 
руйнування». IBM та Intel по-
ступилися місцем у рейтингах 
Apple і Google. Енергетична ком-
панія Chevron довго розкачува-
лася, але вирвалася у світові лі-
дери. Цей успіх аж ніяк не 
можна назвати місцевим. Шість 
із дев’яти найпотужніших фірм 

продають за кордоном більше, 
ніж на батьківщині.

По-друге, підтвердилося 
старе правило: купувати акції 
державних підприємств рівно-
значно інвестиційному само-
губству. У 2009 році 10 най-
більших держкомпаній світу 
втратили $2,2 трлн (або ж 60%) 
своєї максимальної вартості. 
Причиною цього стало не 
лише падіння цін на сировину. 

Інвестори тепер оцінюють пе-
реважну частину державних 
компаній обережніше, ніж 
приватні. Вартість Газпрому 
перевищує його прибутки 
втричі, а Exxon – в 11 разів. І 
хоча економіки країн, що роз-
виваються, дещо сповільнили 
темпи, гнучкі приватні фірми 
все ще працюють успішно. У 
2007-му інвестори накинулися 
на акції державної PetroChina, 
виставлені на Шанхайській 
біржі, й компанія на деякий 
час стала єдиною за всю істо-
рію компанією, вартість якої 
перевищила $1 трлн. А нині 
найпопулярніша корпора-
тивна власність Китаю – при-
ватна інтернет-фірма Alibaba, 

що планує масштабне розмі-
щення акцій.

Держкомпанії знову в опалі. 
Але так і має бути. Недоліки ку-
мівського державного капіта-
лізму нікуди не поділися. Ко-
лишній директор PetroChina 
нині перебуває під слідством за 
звинуваченням у хабарництві. 
Щороку через корупцію та нее-
фективність Газпром втрачає, 
за даними Інституту міжнарод-
ної економіки Петерсона, $40 
млрд. У Китаї триває конфлікт 
між інвесторами і державою, а 
найбільші банки потерпають 
через безнадійні борги, і все це 
внаслідок організованого дер-
жавою кредитному буму. Міно-
ритарні інвестори в Бразилії 
обурюються, що Petrobras будує 
збиткові нафтопереробні під-
приємства й прихильніше ста-
виться до місцевих постачаль-
ників за наказом згори.

Ці величезні структури ні-
куди не зникають, більшість із 
них усе ще отримують гігант-
ські прибутки, часто за рахунок 
дешевого фінансування з бю-
джету. Але держава мусить ви-
знати, що різке падіння їхньої 
оцінки – це знак незадовіль-
ного розподілу фінансування. 
Таке нікому не вигідно. У 
Petrobras вже зробили перший 
крок: дозволили «чужим» ак-
ціонерам призначати дирек-
тора. У Піднебесній час від часу 
говорять про помірні реформи 
в промисловому секторі. Але гі-
бридна модель підприємства, 
залежного і від інвесторів, і від 
політиків, сповнена супереч-
ностей, як і сам капіталізм (за 
словами Карла Маркса). Прива-
тизація – єдиний спосіб подо-
лати ці невідповідності.

Принаймні підприємців уже 
не так засліплює блиск держав-
них фірм. Щоб не стати одноден-

кою, компанія потребує куль-
тури інновацій, фінансової дис-
ципліни й дедалі більше можли-
востей діяти глобально. Неба-
гато менеджерів можуть забез-
печити це. Держава і поготів. 

Державні комПанії Знову 
в оПалі. але Так і маЄ БуТи. 
неДоліки кумівського 
Державного каПіТаліЗму 
нікуДи не ПоДілися
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ослаблений Захід
Домовленість щодо сирійської хімічної зброї залишає без надії тих, 
хто цінує свободу

у 
липні 1972 року прези-
дент Єгипту Анвар Садат 
раптом вирішив видво-
рити тисячі радянських 

військових радників. Політик, 
якого дістали погрозами місце-
 ві ліві й недооцінював Кремль, 
дійшов висновку, що вигідніше 
мати в союзниках Америку. 
Державний секретар США при 
президентові Ніксоні Генрі Кі-

сінджер вдався до диплома-
тичних тонкощів, щоб домови-
тися про припинення вогню 
між Єгиптом, Сирією та Ізраї-
лем у Війні Судного дня (1973 
ро  ку) – і американська допо-
мога Каїрові не забарилась (як і 
вплив Сполучених Штатів): по-
зиції Радянського Союзу на 
Близькому Сході так і не відно-
вилися.

План відібрати в Сирії хі-
мічну зброю, який ось-ось з’я-
виться у вигляді резолюції ООН, 
– відлуння тієї епохи. Хіба що 
нинішній князь Меттерніх грі-
шить хронічними порушен-
нями прав людини, пописує про 
демократію в газеті The New 
York Times і носить ім’я Владімір 
Путін. Росія, якою він править, 
надто слабка, щоб повернути 
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собі місце на Близькому Сході. 
Але події останніх тижнів пока-
зали раптом, наскільки змен-
шився вплив Заходу. Шкода, що 
більшості американців і євро-
пейців до цього байдуже.

найкраще З найгірШого
У західних столицях полегшено 
зітхають: сирійське питання ви-
рішується. Барак Обама визнає, 
що його дипломатії бракувало 
«стилю», але заявляє, що досяг-
нув бажаного результату. Пре-
зидент Сирії Башар Асад під-
пише конвенцію про заборону 
хімічної зброї і позбудеться ре-
човин, якими умертвили мину-
лого місяця близько 1500 сирій-
ців. Росія навіть візьме на себе 
частку відповідальності за вико-
нання плану, що може спону-
кати до ширшої співпраці з Аме-
рикою. Іран, іще один союзник 
Сирії, обіцяє вести перемовини 
з «великим шайтаном» (США) 
про власну ядерну програму.

Західні лідери нарешті зі-
скочили з гачка. Обамі вдалось 
уникнути принизливої поразки 
в Конгресі, якої Девід Кемерон 
зазнав у британському парла-
менті. Тепер, коли збройної ін-
тервенції, швидше за все, не 
буде, прем’єр Сполученого Ко-
ролівства не муситиме черво-
ніти через неспроможність до-
мовитися про військову опера-
цію. Франсуа Олланд більше не 
воює на домашньому фронті 
через своє бажання послати 
Францію на передову із благо-
словення Конгресу. Дехто на-
віть вбачає в цьому перемогу 
демократії: народи Заходу не 
хотіли воювати – і наполягли 
на своєму.

Але все має добрий вигляд 
лише на тлі тієї халепи, в яку 
потрапив американський лі-
дер. Якщо зробити крок назад, 
результат бачитиметься жах-
ливим.

Зауважимо: сама домовле-
ність ненадійна, бо втілити її в 
життя буде дуже складно. Обама 
залишає за собою право нападу 
на Сирію в разі непослуху, але 
через непопулярність військової 
операції серед американських 
виборців зрозуміло, що лише 
якийсь кричущий злочин (як-от 
іще одна хімічна атака) може 
спонукати країну до дії. І хоча 
Путін утратить обличчя, якщо 
Сирія відверто знехтує домовле-
ністю, він тепер збагнув, що 

Обамі потрібна його підтримка. 
Оскільки Росії важливіше мати 
дипломатичну рівновагу сил з 
Америкою, ніж вирвати отруйні 
зуби Асада, криза не врегулю-
ється, а затягнеться. Крім того, 
невідомо, чи зможе Москва при-
мусити Дамаск послухатись. Си-
рійський диктатор може пого-
дитися на співпрацю спочатку, 
коли воля до виконання домов-
леності буде найсильніша. Але 
важко проводити роззброєння в 
ході громадянської війни. Час 
минатиме; Асад, очевидно, затя-
гуватиме процес, щоб зберегти 
частину хімічної зброї і щоб від-
верто кинути виклик Америці.

Довіра до Вашингтона як 
союзника похитнулась. Якщо 
Путін твердо стояв на боці 
Асада, навіть коли рахунок за-
гиблих сягнув 100 тис., то Захід 
виявився непостійним другом 
опозиції. Два роки тому, коли 
загиблих було ще кілька тисяч, 
ліберальні демократи закли-
кали скинути сирійський ре-
жим, але Обама відмовився 
втручатися в конфлікт, хоч 
крісло під лідером Дамаска й 
хиталося. Єдиною спробою не 
бачитися слабаком стала обі-
цянка покарати за будь-яке за-
стосування хімічної зброї. 
Після цього колись помірковані 
загалом лави повстанців попо-
внили екстремісти-суніти, зо-
крема найманці з-за кордону та 
бойовики «Аль-Каїди».

Таке діється не лише в Сирії, 
а й на всьому Близькому Сході. 
Арабська весна вбила клин між 
Заходом та його союзниками. 
Нещодавно Обама послав у 
Каїр свого представника із про-
ханням до єгипетських генера-
лів не обстрілювати табори 
протестувальників – «Бра   тів-
мусульман». Але, повторюючи 
дії Садата, військовики визнали 
за краще послухатися поради 
Саудівської Аравії, вдарити по 
«братах» і отримати кілька мі-
льярдів доларів арабської допо-
моги. Коли закінчилася холодна 
війна, керівництво Заходу проя-
вило фантазію і рішучість; ози-
раючись на Арабську весну, та-
кого не скаже жоден історик.

І нарешті, постраждав авто-
ритет Америки як опонента. Не 
тому, що на порушення проведе-
них політиками «червоних лі-
ній» завжди потрібно відпо-
відно реагувати. Той лідер, що 
дозволяє собі уникнути війни, 

не обов’язково має втратити об-
личчя. Але той, якого світ ба-
чить неспроможним виконати 
обіцянку, неодмінно справить 
враження безпорадного. І хоча 
ніхто не сумнівається, що мілі-
тарна потуга Сполучених Шта-
тів залишається поза конкурен-
цією, їхня нехіть застосовувати 
армію підриває можливість під-
кріпити дипломатію силою.

своБоДи і оБмеження
Велика проблема Заходу – тяж-
кий спадок кампаній в Іраку й 
Афганістані, помножений на 
слабку економіку Європи та по-
літичні чвари Америки. Усі 
знали, що громадяни західних 

країн утомилися від війни. 
Утім, поки Обама й Кемерон їх 
не питали, ніхто не знав, на-
скільки саме.

Тепер кожен диктатор у 
курсі, що проведена лідером 
вільного світу «червона лінія» – 
це насправді лишень погроза 
поцікавитись у парламентаріїв, 
що вони думають із приводу її 
порушення. Тиранам розв’язали 
руки, щоб вони калічили й уби-
вали своїх громадян, власники 
атомних припасів на кшталт 
Північної Кореї менше бояти-
муться поповнювати свої арсе-
нали зброї масового ураження, 
а Китай і Росія радо кинуться 
випробовувати свою силу в за-
лишеному Заходом вакуумі.

Поки що Захід іще не пере-
творився на п’яте колесо до воза. 
Аж ніяк. Економіка США на під-
йомі, бум газовидобувної про-
мисловості підриває вплив на-
фтових диктатур. Авторитар-
ним лідерам правити стає де-
далі важче: від Пекіна до 
Ер-Ріяда люди говорять про 
свободу й верховенство права. 
Це може стати доброю нагодою 
підтримати західні цінності. 
Але коли нові демократичні 
сили захочуть скинути якого-
небудь тирана, вони згадають, 
що трапилося в Сирії. І не дові-
ряться Заходу. 

ПоДії осТанніХ Тижнів 
ПокаЗали, наскільки 
ЗменШився вПлив ЗаХоДу. 
ШкоДа, що БільШосТі 
американЦів і ЄвроПейЦів 
До Цього БайДуже

За даними 
щорічного звіту 

Організації із 
заборони хімічної 
зброї, серед країн, 
які ратифікували 

відповідну 
конвенцію, але 
досі володіють 

таким арсеналом, – 
Лівія, США, Росія та 

Ірак. Ці держави 
нині в процесі його 

ліквідації: на 31 
грудня 2011 року 
Триполі знищило 

54%,
 Москва – 

60%,
 а Вашингтон – 

90%
 своїх припасів 

першої категорії
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від імперського шовінізму  
до російського націоналізму?

с
проби відомого російського блогера Алєксєя 
Навального балотуватися на посаду мера Мо-
скви неабияк розбурхали тихе болото тамтеш-
ньої ліберальної інтелігенції. І не лише там-

тешньої… Публічно негативне ставлення Наваль-
ного до міграції в Росію з країн Центральної Азії та 
Закавказзя, несприйняття політики федерального 
центру щодо Північного Кавказу («Досить годувати 
Кавказ!») викликали різку реакцію ліберально-
толерантної громадськості (хоча не всієї). Інша річ, 
що Навальний не розуміє сам і не пояснює росія-
нам, що і «годування Кавказу», і міграція є розпла-
тою за імперське минуле Росії. Справді, чому Брита-
нія, Франція, Іспанія, Бельгія тощо повинні за нього 
розплачуватися, а Росія – ні?

Навальний також 
уникає розмов про те 
(або щиро не розуміє, 
цього також виключати 
не можна), що утриму-
вати у складі Російської 
Федерації етнічно і куль-
турно чужі території 
можна або воєнною си-
лою, або фінансовим 
підкупом. У випадку з 
Чечнею друге виявилось 
ефективнішим від пер-
шого… Тому Кавказ треба або годувати, або на-
давати йому незалежність. Але така жорстока 
правда є дуже болісною для російської свідомості, 
тому Навальний жаліє вразливу психіку свого елек-
торату. Проте так чи інакше він зачепив цю пробле-
матику й негайно спровокував потік звинувачень у 
«фашизмі й расизмі». Ліберали в їхніх найгірших 
традиціях будь-яку спробу вказати на реальні між-
національні та міжрасові конфліктні ситуації квалі-
фікують як злочинну і бажають закрити обгово-
рення, не починаючи його.  

Ліберали смертельно побоюються цієї пробле-
матики, хоча від змови мовчанки вона нікуди не 
зникне. Табуювання не допомагає вирішувати про-
блеми. У цьому, хоч як смішно, ліберальна публіка 
нагадує радянських ідеологів, які навіть у безневи-
нних констатаціях факту расового поділу людства 
вбачали підступи ідеології Третього Рейху.

Досі не зрозуміло, московські ліберали (та їхні 
київські колеги) вважають Навального таки фашис-
том чи нацистом? Адже то є тотожні речі лише для 
комуністичної пропаганди. Насправді ідеологія, а 
ще більше практика цих течій доволі суттєво різни-
лася. Наприклад, на відміну від німецького 
націонал-соціалізму з його тотальним антисемітиз-
мом італійський фашизм до цього питання ставився 
доволі байдуже, поміж його видатних діячів були та-
кож етнічні євреї. Антиєврейський терор в країні 
розпочався лише після окупації її Вермахтом у 1943 
році.

Німецький націонал-соціалізм приділяв вели-
чезну увагу соціальним питанням і намагався забез-
печити класовий мир у Німеччині за рахунок не-
рідко примусової «соціальної відповідальності біз-
несу» (як тепер це називають), обмежуючи апетити 
тамтешнього капіталу.  

Однак жоден критик Навального ще не навів 
прикладів його антисемітської чи корпоративно-
соціалістичної риторики («корпоративною» офі-
ційно називалася Італійська держава часів Муссо-
ліні)… Що ж стосується його не дуже ввічливих заяв 
про таджицьких та узбецьких двірників у Москві, то 
чимало аналогічних висловлювань про мігрантів і 
закликів до обмеження міграції можна почути в де-
мократичних країнах Західної Європи від не най-

більш реакційних полі-
тиків.

І даремно ліберали 
згадують заздалегідь про 
«вимірювання черепів». 
Це навіть у нацистській 
Німеччині було доволі 
слизькою справою, вра-
ховуючи значну етнічну 
міксацію німців. Бо куди 
ж поділися прусси (є 
дані, що ще дід Імману-
їла Канта розмовляв 

прусською мовою), куди поділися численні по-
лабські (Лаба – слов’янська назва Ельби) 

слов’яни, частка яких збереглася від німецької аси-
міляції (це лужицькі сьорбни в окрузі Котбус, які ще 
не втратили верхньолужицької та нижньолужиць-
кої мов)? Важко говорити про етнічну чистоту там, 
де Дрезден був спочатку Дерезином, Лейпциг – 
Липськом,  Бранденбург – Бранибором.

А що вимірювати в Росії, враховуючи спокон-
вічну строкатість російської нації? Видатний історик 
Васілій Ключевскій писав про антропотип значної 
частини росіян: «Типовий великоросійський ніс на 
широкій основі зумовлений фінським впливом». 
Області РФ, що завжди вважалися еталонно росій-
ськими (Рязанська, Іванівська, Володимирська, 
Ярославська, Московська, Тульська, Тамбовська), – 
це колишні племінні території фіно-угорських наро-
дів: меря, мещера, мурома, чудь, весь, водь і т. д. А 
1978 року в Московському університеті вийшла дру-
ком книжка професора Баскакова «Русские фами-
лии тюркского происхождения». До речі, й сам він 
носій такого прізвища (у шкільному підручнику з іс-
торії в радянські часи було вміщено репродукцію 
картини «Приїзд баскака на Русь»). У книжці наво-
дився цілий список прізвищ російської верхівки: 
Алябьєви, Аксакови, Бутурліни, Бєклємішеви, Ше-
реметьєви, Мусіни, Юсупови, Бердяєви, Булґакови, 
Ізмайлови, Тімірязєви, Аракчеєви, Салтикови, Ро-
мадановскі, Єпанчини, Чічеріни, Тютчеви, Шува-
лови і т. д. На думку Баскакова, носіями таких пріз-

автор:  
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Для росії еволЮЦія 
імПерського ШовініЗму  

в нормальний 
ДержавоТворчий 

наЦіоналіЗм Є явищем 
Загалом ПоЗиТивним, 

Принаймні менШим Злом



«У голові 
Навального 
є чимало 
імперських 
«тарганів». 
Зокрема, у 
ставленні до 
України він 
мало чим 
відрізняється 
від Путіна. 
Однак 
абсолютно 
хибна позиція, 
говорячи про 
його погляди, 
ототожнювати 
націоналізм із 
нацизмом»

№ 39 (307) 27.09–3.10.2013|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|27

|ПогляД

вищ було понад 70% тамтешніх аристократів. Тільки 
невіглас порушуватиме питання про етнічну і ра-
сову чистоту росіян. Навальний такого враження не 
справляє.

Тривалий час ідеологією Росії був імперський 
шовінізм як духовна основа імперської надпотуги. 
Цей шовінізм переживав періоди ідейної мімікрії, 
коли він виступав або у формі панславізму, або у 
формі «інтернаціоналізму». Історія людства знає 
чимало таких генералізуючих ідеологем: пангерма-
нізм, пантюркізм, панісламізм, панарабізм тощо. 
Однак на основі цих ідеологічних конструкцій дуже 
важко збудувати нормальну національну державу, 
здебільшого національні держави будувалися на 
ідеології націоналізму, що здатна подолати імпер-
ський шовінізм. Саме турецький націоналіст Мус-
тафа Кемаль Ататюрк зруйнував Османську імпе-
рію, ісламську імперську теократію – халіфат – і 
створив національну Турецьку Республіку, де іден-
тифікація «турок» була 
важливішою за попере-
дню ідентифікацію «му-
сульманин», «підданий 
Халіфа-султана».

Аналогічні процеси, 
хоча з великим запіз-
ненням, переживає нині 
Росія – перехід від імпе-
рії до національної дер-
жави. Це також перехід 
від імперського шові-
нізму до російського на-
ціоналізму, коли треба 
відмовитися від світових 
імперських місій та об-
лаштовувати власний 
національний дім.

Лібералізм тут не помічник, він з’являється 
пізніше, коли всі основні завдання національно-
державної розбудови вже реалізовано. Це зрозуміла 
та частина московської ліберальної інтелігенції, що 
підтримала Навального, незважаючи на істерику ін-
шої частини, яка почала апелювати до 5-ї графи 
своїх опонентів, мовляв, як євреї можуть підтриму-
вати «нациста» Навального. Але то абсолютно 
хибна позиція – ототожнювати націоналізм із на-
цизмом. То все одно, що ототожнювати соціал-
демократію з більшовизмом на тій лише підставі, 
що обидві політичні течії належать до лівого спек-
тра.

Однак чи означає все це, що в голові пана На-
вального немає імперських «тарганів»? Є, і доволі 
багато. Зокрема, у ставленні до України, де він мало 
чим відрізняється від Путіна. Понад те, власне змі-
шане українсько-російське походження Навального 
може стимулювати його до тверджень, що українці 
та росіяни – один народ, адже йому так зручніше. 
Колись австрійцю й іноземцю в Німеччині, який 
довго не міг здобути в ній громадянство, Адольфові 
Гітлеру довелося переконувати публіку, що ав-
стрійці й німці – єдина нація. Йосифу Джугашвілі 
пощастило менше, бо ототожнити грузинів із росія-
нами зовсім складно, тож він обмежився рекламу-
ванням власної «російськості». Усе це так. Але ко-
роля робить почет. Демагоги (так у Стародавній Гре-
ції називали вождів мас, негативні конотації 
з’являться потім) дуже залежні від настроїв свого 

електорату. А електорат етнічних росіян сьогодні та-
кож перебуває в болючій фазі переходу від совкової 
імперськості до більш чи менш цивілізованого ро-
сійського націоналізму. Відповідно у стадію швид-
кого зростання настроїв націоналізму переходять 
етноси Північного Кавказу, Сибіру, тюрки Поволжя, 
народи фіно-угорських територій тощо. Тому на-
вряд чи Навальному вдасться знову піднести по-
шматований прапор панславізму, євразійства та ін-
ших «інтернаціонально»-генера лі зу ючих концеп-
тів.

У цьому сенсі доволі цікавим є останнє опиту-
вання росіян, здійснене соціологічною фундацією 
ВЦИОМ. Було поставлено запитання: які території 
вони вважають російськими? Деякі відповіді стри-
вожили українських оглядачів. Наприклад, той 
факт, що 56% респондентів вважають Крим росій-
ською територією (39% не вважають, 5% не визна-
чилися). Але на початку 1990-х таких було понад 

80% росіян. Час робить 
свою справу… Сьогодні 
лише 29% опитаних ви-
словлюються про Укра-
їну як російську терито-
рію, 15–20 років тому та-
ких було понад 70%. 
Водночас 54% і 57% рес-
пондентів не вважають 
Росією Дагестан і Чечню.

У свідомості росіян 
відбуваються тектонічні 
зміни, більшість уже го-
това внутрішньо-
емоційно до розлучення 
з деякими територіями 
та етносами, що погано 

вписуються в національну Російську державу.
У контексті радянської історії ліберальні на-

пади на ідеологію націоналізму дещо дивують. Хіба 
чеченців, інгушів, кримських татар, карачаївців, 
калмиків тощо нищили й депортували під гаслами 
націоналізму? Чи то все ж таки була інтернаціона-
лістична іпостась імперського шовінізму з її демаго-
гією про «дружбу народів»? А хіба не вживався пре-
красно в СРСР державний антисемітизм з інтер-
націо нальною офіційною риторикою?

Стійке прагнення деяких лібералів у будь-якому 
націонал-патріоті обов’язково бачити «рейхсфю-
рера Гіммлера» є щонайменше помилкою. Як і ек-
зистенційний страх, що хтось із тих «жахливих 
націо налістів» почне вимірювати їм черепи. Члени 
НСДАП не були націоналістами, бо тоді б вони 
євреям-фронтовикам, героям Першої світової ві-
йни, ставили б пам’ятники і надавали генеральські 
посади в армії. Але були расистами й саме тому ви-
мірювали черепи…  

Для Росії еволюція імперського шовінізму в нор-
мальний державотворчий націоналізм, такий са-
мий, як будь-який інший, є явищем загалом пози-
тивним, принаймні меншим злом. Як і перехід від 
імперії до національної держави.

Звісно, хотілося б, щоб у російській свідомості 
відбулося остаточне розлучення з імперією. І нібито 
всі викладені тут аргументи з погляду європей-
ського раціоналізму витримують критику, але Росія 
– країна непередбачувана, і в ній, як казав Пьотр І, 
«й небувале буває»

у свіДомосТі росіян 
віДБуваЮТься ТекТонічні 

Зміни, БільШісТь уже 
гоТова внуТріШньо-

емоЦійно До роЗлучення 
З Деякими ТериТоріями  
Та еТносами, що Погано 

вПисуЮТься  
в наЦіональну  

російську Державу 
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мова глобалізації
Англійська як інструмент «м’якої сили» Великої Британії

Б
ританці мають актив світо-
вого масштабу, що коштує 
мільярди доларів, – англій-
ську. Згідно з нещодавніми 

дослідженнями, не ли  ше багаті й 
впливові персони заробляють 
більше завдяки володінню пер-
шою справді міжнародною мо-
вою (від Нігерії до Бангладеш, від 
Бразилії до В’єтнаму). Прості сто-
ляри та водопровідники, які хоч 
трохи нею говорять, щонай-
менше на 30% заможніші за своїх 
неангломовних колег.

Нині англійською спілкується 
близько 1,75 млрд осіб – це чверть 
населення земної кулі, тож мова 
належить світові, а не тільки Спо-
лученому Королівству. Люди, які 
вивчили англійську як іноземну, 
помітно перевищують кількістю 
її носіїв. Вона забезпечує Велику 

Британію конкурентною перева-
гою у сферах культури, диплома-
тії, журналістики, науки та висо-
ких технологій, а до того ж є ін-
струментом «м’якої сили». Ту 
саму вигоду мають Америка, Ав-
стралія, Канада, Ямайка, Нова 
Зеландія та всі англофони, які 
сприймають рідну мову як на-
лежне. Нещодавно у своєму звіті 
Британська рада – культурна ор-
ганізація, що займається поши-
ренням англійської, – закликала 
до активізації зусиль у галузі 
популяризації мови, що дедалі 
більше стає основою процвітання 
та глобального впливу Великої 
Британії.

Англійська – це справді вели-
кий бізнес, і не лише світових лі-
дерів, державних діячів та дип-
ломатів (тобто тих, для кого зна-

ння мови є повсякденною потре-
бою). Її роками вивчають міль-
йони дітей на кожному конти-
ненті. Вона стала перепусткою до 
статків та можливостей, важли-
вою навичкою майже для будь-
якої професії та інструментом, за 
допомогою якого відбувається 
третина спілкування в інтернеті.

Англійською здіймаються в 
повітря і приземляються літаки. 
Нею ведуть переговори про вій  ну 
і мир представники ООН. Про-
тестувальники у віддалених краї-
нах пишуть нею на плакатах свої 
вимоги для міжнародних камер. 
Цією мовою творяться найно-
віші дослідження, відкриваються 
Олімпійські ігри; нею висловлю-
ють обурення єгипетські демон-
странти і складають реляції сві-
тові лідери в Санкт-Петербурзі.

автор:  
майкл Бініон, 

лондон

СВІТ АНГЛОФОНІВ
Відсоток англомовних 

Кількість людей, які володіють
англійською, тис. осіб (2011),
та  місце в рейтингу
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На англійську, яка впевнено 
зміцнює свої позиції після Другої 
світової, нині переходять цілі 
країни й регіони. Еліта Єгипту, 
Сирії та Лівану відмовилася на її 
користь від французької. Індія 
полишила кампанію проти мови 
своїх колоніальних правителів, і 
мільйони тамтешніх батьків за-
писують дітей до англомовних 
шкіл, що є найнадійнішим спосо-
бом стати частиною глобального 
середнього класу англофонів. На 
сьогодні англійською там роз-
мовляє близько 125 млн осіб – 
набагато більше, ніж до здобуття 
незалежності. Руанда, з огляду на 
регіональну економіку та полі-
тику, здійснювану після трагедії 
геноциду, проголосила повний 
перехід на англійську як мову ви-
кладання у школах та університе-
тах. КНР збирається ініціювати 
масштабну програ  му, спрямо-
вану на подолання однієї з неба-
гатьох перешкод для стрімкої 
експансії – браку англомовних 
китайців.

Велика Британія втрачає еко-
номічне та промислове доміну-
вання (один із помічників прези-
дента Росії Владіміра Путіна на-
віть назвав країну «просто ма-
леньким островом»), тож англій-
ська для її процвітання як ніколи 
важлива. Сполучене Королівство, 
незважаючи на погоду, відвіду-
ють мільйони туристів, бо люди 
розуміють мову (навіть попри 
проблеми зі сприйманням лон-
донської говірки). Мовні курси – 
на піку популярності. Універси-
тети заробляють мільйони за-
вдяки Китаю та іншим країнам, 
охочим навчити свою еліту ан-
глійської. Міжнародна служба 
BBC та Британська рада, мабуть, є 
могутнішими агентами світового 
впливу, ніж усі дипломатичні ор-
гани держави. Англійська допо-
магає Великій Британії зберігати 
за собою роль центру глобаль-
ного зв’язку, адже наразі вона як 
мова дипломатії майже повністю 
замінила французьку.

Торік Британська рада викла-
дала англійську більш як для 280 
тис. студентів у 80 представни-
цтвах, що діяли в 60 країнах, про-
вела майже 2,5 млн іспитів для 
понад 1,6 млн осіб з усієї планети. 
Попит на цю мову бачиться не-
скінченним: Рада прогнозує його 
зростання щонайменше вдвічі (а 
в деяких випадках на 40%) в Ін-
донезії, Пакистані, Бразилії та 
Мексиці, а також у великих афри-

канських країнах, зокрема в Ніге-
рії, Ефіопії та Судані. Російський 
уряд заявив, що невдовзі вимо-
гою до всіх держслужбовців стане 
вільне володіння англійською. 
Нині вона є обов’язковим пред-
метом від четвертого класу у 
В’єтнамі та в усіх початкових 
школах Японії. Уряд Таїланду по-
ставив перед собою амбіційну 
мету: навчити англійської 14 млн 
вихованців 34 тис. державних на-
вчальних закладів – від дошкіль-
нят до студентів університетів. 
Влада Казахстану повідомила, що 
для Expo 2017, міжнародної ви-
ставки в Астані, присвяченої 
енергетичній стабільності, знадо-
биться ще 30 тис. англомовних 
представників.

Опитування свідчать: біль-
шість людей вивчають англійсь-
 ку, щоб забезпечити собі доступ 
до різних благ. Молодим жінкам 
у Пакистані вона дає змогу спіл-
куватися з американським ви-
кладачем, фермеру з Гани – сте-
жити через мобільний телефон 
за міжнародними прогнозами 
погоди та цінами на сировину, а 
студентові із М’янми – ділитися 
надіями з організаціями рідної 
спільноти у Белфасті. Завдяки 
англійській футбольні фани з 
рибальського селища в Гамбії 
слухають «живцем» коментарі 
до матчів Прем’єр-ліги, а ті, в 
кого вистачає грошей, їдуть за 
кордон з упевненістю, що їх зро-
зуміють.

Більшість британців не усві-
домлюють, яким багатством є 
мова для їхньої держави. Торік 
понад 600 тис. іноземних студен-
тів із 200 країн прибули туди для 
навчання в університетах, коле-
джах і школах-інтернатах, а ще 
600 тис. – на короткотермінові 
курси англійської. 2011-го саме 
вони забезпечили основну час-
тину національного ринку екс-
порту освітніх послуг обсягом 
₤17,5 млрд. За даними компанії 
London Economics, у 2020-му цей 
ринок може сягнути показника 
близько ₤21,5 млрд, а у 2025-му – 
₤26,6 млрд.

Сполученому Королівству 
його мова вже не «належить». 
Однак на планеті чомусь поши-
рений дивний снобізм щодо бри-
танської англійської. Крім Латин-
ської Америки, більшість країн 
світу наполегливо вивчають і ви-
кладають саме острівний варіант, 
а не американський, адже пере-
конані, що мова Шекспіра куль-

турніша, ніж техаська говірка. 
Сполучені Штати, хоч як це 
дивно, докладають дуже мало зу-
силь до просування англійської 
за кордоном, бо вважають, що 
охочі мати справу зі США зна-
йдуть власний спосіб її вивчити. 
Отож наразі головним промоуте-
ром англійської є Велика Брита-
нія, а на другому місці – Австра-
лія. Це дає британцям істотні 
психологічні переваги: тисячі ан-
гломовних висловів, прислів’їв та 
асоціацій і надалі знайомлять 
людей із джерелами цієї мови та 
британським способом мис-
лення.

Окрім того, це забезпечує 
Сполучене Королівство потуж-
ним дипломатичним інструмен-
том «м’якої сили». Британська 
рада, на відміну від інших орга-
нізацій, має завдяки викладан-   
ню англійської доступ до таких 
місць, як зони конфліктів та кра-
їни, що розвиваються, на кшталт 
Південного Судану, держав Тро-
пічної Африки та Південної Азії, 
Близького Сходу й Північної Аф-

рики. У неспокійному Араб-
ському світі Британська рада має 
договір на викладання англій-
ської студентам-мусульманам у 
старому Університеті Аль-Азхар 
(Каїр), що є осередком ісламської 
теології. Представники Ради, 
крім того, навчають своєї мови в 
університетах, військових коле-
джах та академіях держуправ-
ління в країнах, які зазвичай не 
підтримують тісних відносин із 
Великою Британією.

Більшість мешканців малень-
ких островів на північному за-
ході Європи не знають, наскіль  - 
ки прислужилася їм рідна мова. 
Мало хто усвідомлює, що Шек-
спір, певно, є найвпливовішою 
нерелігійною особою в історії сві-
тової культури. Ніхто, вигукуючи 
слогани із трибун стадіонів для 
привітання улюбленої команди в 
англійській Прем’єр-лізі, не за-
мислюється, що його слова мо-
жуть почути й зрозуміти в усьому 
світі. 

мова ЗаБеЗПечуЄ велику 
БриТаніЮ конкуренТноЮ 
ПеревагоЮ у сФері 
кульТури, ДиПломаТії, 
журналісТики, науки  
Та високиХ ТеХнологій
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край партизанської неслави
Чому в роки Другої світової радянський партизанський  
рух на території України не був масовим і всенародним

Т
иждень вирішив відзна-
чити День партизанської 
слави (хто не в курсі – його 
згідно з Указом Леоніда 

Кучми від 2001 року ми маємо 
святкувати 22 вересня) та розвін-
чати кілька ключових міфів то-
талітарної доби щодо діяльності 
радянського партизанського ру-
ху в Україні у часи війни. Досі 
містифікована та глорифікована 

історія «всенародної боротьби в 
тилу фашистського ворога» за-
лишається невід’ємною складо-
вою багатьох офіційних і неофі-
ційних заходів, приурочених до 
червоних дат календаря, а також 
історичної топоніміки (скрізь в 
Україні можна натрапити на де-
сятки стел із написами «Край 
партизанської слави») і поміж 
певної частини суспільства досі 

сприймається як істина в остан-
ній інстанції, яку не можна за-
бути, а тим більше «перепи-
сати». Довго і бережно плеканий 
комуністами партизанський міф 
як частина глобального міфу 
«Великої Вітчизняної» був по-
кликаний приховати незручні 
сторінки історії війни, показати 
широкий розмах опору окупан-
там і таким чином легітимізу-
вати комуністичний режим в 
Україні (див. стор. 51).  

Як свідчать новітні дослі-
дження, суттєвими перешко-
дами на шляху до розгортання 
комуністичного руху Опору в 
тилу агресора на початковому 
етапі німецько-радянської війни 
була криза лояльності україн-
ського населення до сталін-
ського режиму, яке після лихо-
літь колективізації, Голодомору 
та масових репресій не бажало 
проливати за нього свою кров. 
Основну частину залишених у 
тилу окупанта червоних підпіль-
них груп і партизанських загонів 
знищили нацистські силові ор-
гани не без допомоги самого на-
селення до початку 1942 року.  

Добровільність червоних пар-   
ти  занських загонів була вельми 
умовною. Їхнім ядром переваж-
 но виступали спеціально навчені 
та підготовлені в радянському 
тилу військові спеціалісти, осна-
щені зброєю, боєприпасами, тех-
нікою, радіоапаратурою, – своє-
рідні сталінські командос, як 
називає їх російський історик 
Олександр Гогун. Від самого по-
чатку радянський партизансь-
кий рух формувався централі-
зовано, плановим порядком за 
командно-адміністративними ле-   
ка  лами. Основну частину його 
бійців становили примусово мо-
білізовані селяни призовного 
віку. Водночас вияви народної 
самоініціативи на місцях кому-
ністи за будь-яку ціну брали під 
свій цілковитий контроль (на-
віть розстрілюючи командирів 
так званих диких партизанів), а 
«народні месники», які не були 
вихідцями з комуністичного ак-
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тиву, піддавалися ретельній пе-
ревірці й репресіям після війни 
за нелояльність до радянської 
влади під час окупації та «липо   ве 
партизанство» (див стор. 40). 

Щодо останнього, то воно 
справді набуло масштабного 
характеру на завершальному 
етапі вигнання Червоною армі-
 єю військ Німеччини та її союз-
ників з території України, коли 
в партизани вступали навіть ті, 
хто служив у німецькій поліції, 
адміністрації та охоронних фор-
муваннях, і таким чином нама-
галися приховати свою, м’яко 
кажучи, непатріотичну пове-
дінку в часи окупації (за де-
якими даними, від третини до 
половини східних «доброволь-
ців» Вермахту були активістами 
радянського режиму, зокрема 
комуністами та працівниками 
НКВД). 

Однак свого піка «паперове 
партизанство» сягнуло в 1960–
1970-х, коли влада у пошуках 
доказів масовості цього руху 
«оголосила повторний набір 
до лав «народних месників», 
довів ши їхню чисельність до 
фантастичної 501 тис. осіб 
(див. стор. 48). У той час як 
реальний кількісний стан чер-
воних партизанських форму-
вань в Україні, за даними сучас-
них дослідників, оцінюється в 
межах від 47 до 60 тис. осіб. Чи 
багато це для майже 28 млн на-
селення, що проживало в УРСР 
на початок 1939 року (без ураху-
вання західних областей, де ра-
дянський партизанський рух 
практично не мав успіху)? На 
середину 1943-го з усіх парти-
занських формувань, що діяли 
на території СРСР, їхня частка в 
Україні становила лише 15,7%. 
Очевидно, що масовим той рух 
навряд чи назвеш, як і цілком 
українським. Загальна частка 
етнічних українців серед радян-
ських партизанів (54%) не від-
повідала їхньому пропорцій-
ному складу в УРСР (70%), а в най-
 більших з’єднаннях наші спів-
вітчизники «не дотягували» на-
віть до половини особового скла- 
  ду (див. Тиждень, № 41/2012). 
Централізованість і плановість 
у його розгортанні сталінським 
керівництвом свідчать про те, 
що він був радше продуктом 
Кремля, аніж ініціативою широ-
ких мас населення.       

Зона партизанської актив-
ності в Україні до моменту по-

чатку «визвольного походу» 
Червоної армії майже не поши-
рювалася за межі лісистих і від-
носно безпечних північних райо-
нів республіки (українсько-біло-
русь    кого Полісся), а чисельність 
загонів і з’єднань не перевищу-
вала 5 тис. І тільки в ході контр-
наступальних операцій радян-
ських військ у 1943–1944 роках 
вони стали кількісно розроста-
тися і розширювати ареали сво-
 єї бойової та підривної діяль-
ності. 

Диверсійні операції радян-
ських партизанів на німецьких 
комунікаціях в Україні були за-
галом провальними і не змогли 
зірвати стратегічні перевезення 
Вермахту під час великих насту-
пальних дій. Однак для того, 
щоб приховати цю невтішну 
картину, командири партизан-
ських загонів вдавалися до ста-
тистичних приписок, подаючи в 
центр взяті зі стелі цифри зни-
щених ворожих ешелонів, вій-
ськової техніки та сил проти-
вника. Там, де радянські парти-
зани звітували про сотні піді-
рваних поїздів, у документах 
Вермахту йшлося про десятки. 
Та навіть якщо вірити статис-
тиці Українського штабу парти-
занського руху (УШПР), у період 
з 1 квітня по 1 серпня 1943 ро-     
ку, під час підготовки німців до 
стратегічного літнього наступу 
та гарячої фази битви на Кур-
ській дузі, «народні месни  ки» 
знищили або пошкодили що-
найбільше 3% поїздів проти-
вника, які рухалися територією 
України. Практично незайма-
ними залишалися основні тран-
спортні магістралі, які прохо-
дили центральними та півден-
ними областями, де червоні не 
могли (але й не особливо праг-
нули) закріпитися через неспри -
ятливі для ведення партизанки 
природно-ландшафтні умови 
українського степу та лісостепу.   

Масштаби й ефективність 
бойової й диверсійної діяль-
ності радянських партизанських 
формувань на території УРСР не 
виправдали сподівань вищого 
партійного та військового керів-
ництва СРСР. У другій половині 
1943-го – піковий час для пар-
тизанського руху в Україні – 
2/3 завдань, які УШПР ставив 
перед бійцями нерегулярного 
фронту, не було виконано. 

Більшість партизанських за-
гонів на території України до 

літа 1943 року поводилися до-
волі пасивно, перебуваючи в 
глибокому підпіллі, нерідко за-
ймалися мародерством, продо-
вольчими реквізиціями в селян, 
пиячили та сексуально розбе-
щувалися (див. стор. 44). Час 
від часу для «зміцнення бойо-
вого духу» поширювалися лис-
тівки, влаштовувалися дрібні 
диверсії, теракти, зрідка воєнні 
акції, що не так завдавали знач-
ної шкоди окупанту, як накли-
кали нацистські відплатні акції 
на населення. В умовах фаталь-
ної непопулярності радянської 
влади в Україні провокування 
нацистського терору проти мир-
них жителів було одним із за-

вдань, яке кремлівське керівни-
цтво поставило перед червони-
 ми партизанами (див. стор. 32). 
Щоб повернути симпатії україн-
ців до сталінського режиму, по-
трібно було наочно продемон-
струвати, що є ще гірша влада, 
ніж радянська. Тим більше що 
гітлерівці, на відміну від біль-
шовиків, не надто й прихову-
вали свого кривавого обличчя. 

Водночас, відчуваючи відчу-
ження значної частини насе-
лення, яке до 1943 року не вияв-
ляло особливого ентузіазму до 
збройного опору окупантам, 
партизани нерідко самі терори-
зували та мордували селян і 
вели боротьбу з «внутрішніми 
ворогами» (див. стор. 36). Їх-
ній терор сягнув свого піка в За-
хідній Україні, де основна час-
тина населення була неприхо-
вано вороже налаштована до 
червоних месників і підтри-
мувала національно-визвольні 
сили УПА. Виступаючи авангар-
дом сталінізму та засвідчуючи 
його політичну присутність на 
окупованих німцями терито-
ріях, партизани наочно демон-
стрували, що буде з тими, хто 
«зрадив» радянську владу, ви-
являв нелояльність до неї чи 
співпрацював із ворогом.  

ЦенТраліЗованісТь  
і ПлановісТь у роЗгорТанні 
ПарТиЗанського руХу 
свіДчаТь Про Те, що він 
Був раДШе ПроДукТом 
кремля, аніж ініЦіаТивоЮ 
ШирокиХ мас населення
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щоби любили сталіна
Як червоні партизани накликали на населення нацистський терор

Д
нями Україна відзначила 
введений Леонідом Куч-
мою День партизанської 
слави. Торік Віктор Яну-

кович заявив, що під час війни 
«успіхи збройної боротьби парти-
занів і підпільників зміцнювали 
надію людей на визволення, на-
давали сил вижити». Однак від-
криття київських архівів дало 
змогу пролити світло на те за-
вдання радянських бойовиків і 
розвідників, про яке дослідники 
раніше лише висували здогади. 
Операції диверсантів підштовху-
вали окупантів до знищення ци-
вільного населення. Попри те що 
архівна ситуація в Росії потребує 
змін, деякі документи з цього пи-
тання вдалося знайти і в Біло-
кам’яній.

ПосТавиТи  
ПіД уДар населення 
З моменту вторгнення відомості 
про те, що німці влаштовують 
криваву вакханалію у відповідь 
на диверсії, потоком надходили 
до самої верхівки влади, зокрема 
до шефа НКВД Лаврєнтія Бєрії. 
Понад те, уже влітку 1941 року 
про схоже явище писав перший 
секретар Компартії Білорусії 
Пантелеймон Пономаренко без-
посередньо Сталіну. На думку 
майбутнього голови Централь-
ного штабу партизанського руху 
(ЦШПР), заходи давали зворот-
ний результат: «…Звірства німців 

ще тісніше згуртували колгосп-
ників навколо колгоспів, радян-
ської влади і партії. Ця обставина 
є однією з вирішальних у справі 
розгрому ворога. Селяни… виво-
дять багато підрозділів з ото-
чення через лінію фронту, ризи-
куючи життям, переховують чер-
воноармійців… незважаючи на те 
що німці платять жорстокими ре-
пресіями, спалюють і розстрілю-
ють за допомогу Червоній армії».

Методи боротьби загарбни -
ків не змінилися і в майбутньому. 
І щонайменше в одному випадку 
дії радянських партизанів навіть 
викликали нарікання представ-
ників конкуруючих командних 
структур.

Інструктор оргінструкторсь -
кого відділу ЦК КП(б)У Іван Ми-
ронов у травні 1943 року ознайо-
мився з розташуванням низки 
формувань між Десною, Дніпром 
і Прип’яттю. Загальна чисель-
ність загонів, підпорядкованих 
ГРУ «Центр» під командуванням 
майора Смирнова та його заступ-
ника Кузьми Гнідаша, становила, 
не рахуючи груп місцевої сіль-
ської самооборони, до 2,5 тис. 
осіб: «Озброєння загонів дуже 
слабе... Продовольче забезпечен-
 ня загонів дуже хороше... Основ-
 не джерело продовольчого забез-
печення загонів – місцеве насе-
лення... Особливих операцій 
про  ти німців ці загони не прово-
дили... У деяких загонах, як, на-

приклад, у загоні імені Чапаєва, 
стали розвиватися мародерство, 
пияцтво, зв’язки з жінками й па-
діння дисципліни... Буквально 
під носом «Центру» і [його] заго-
нів щодня й безперешкодно 
курсували ворожі пароплави по 
Дніп  ру та Прип’яті Київ – Чорно-
биль».

Поширюючи розвідувальну 
інформацію за межі лінії фронту, 
Смирнов і Гнідаш створювали 
видимість активної боротьби з 
окупантами – усунули місцеву 
поліцію на доволі великій тери-
торії: «Центр», піднявши насе-
лення в цьому районі і виборами 
сільрад, і створенням груп само-
захисту сіл, зорієнтував його на 
пасивність боротьби з німцями... 
У результаті чого під час наступу 
німців у цьому районі самообо-
рона, не вступаючи в бій, розбіга-
лася, а ті спалювали села й цілко-
вито винищували населення…

«Центру», за даними роз-
відки загонів, було відомо про 
концентрацію німців... однак 
жодних запобіжних заходів для 
загонів вжито не було. Понад те, 
загоном т. Таранущенка задовго 
до наступу німців був убитий ні-
мецький майор, у якого виявили 
низку документів і карту… Села, 
які підлягали винищенню, були 
обведені на карті червоним олів-
цем... Таким чином, свідомо або 
несвідомо так званий «Центр» 
[ГРУ] і його керівники поставили 
під удар населення…» 

ЗасіБ виХовання 
ПаТріоТиЗму 
Про те, що такі криваві ексцеси 
були наслідком задуму партизан-
ського керівництва, свідчать ма-
теріали штабів партизанського 
руху. 

На нараді деяких партизан-
ських командирів із головою 
ЦШПР Пантелеймоном Понома-
ренком 30 серпня 1942 року один 
із творців Дятьковської партизан-
ської бригади, що оперувала на 
Орловщині й Брянщині, Іван 
Димніков розповів про резуль-
тати боротьби в самому лише 
Дятьковському районі: «До 5000 
осіб розстріляно, повішено, виве-

автор: 
олександр 

гогун 

Про автора: 
Олександр Го-
гун – докторант 
Вільного універ-
ситету Берліна. 
Коло наукових 
інтересів – істо-
рія сталінізму та 
українського 
націоналізму, 
Другої світової 
війни, радян-
ських спец-
служб. Автор 
книжок «Между 
Гитлером и 
Сталиным. 
Украинские 
повстанцы (2-е 
изд., 2012) і 
«Сталинские 
коммандос. 
Украинские 
партизанские 
формирова-
ния» (2012).



Пантелеймон Пономаренко, 
перший секретар ЦК КП(б)
Білорусі в 1938–1947 роках, 
начальник Центрального  
штабу партизанського руху  
в 1942–1944-му

Тимофій Строкач, заступник 
наркома внутрішніх справ 
УРСР у 1940–1942 роках, 
начальник Українського штабу 
партизанського руху в 1942–
1944-му

Заступник командувача 
партизанської групи ГРУ «Центр», 
Герой Радянського Союзу Кузьма 
Гнідаш
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зено до Німеччини. У лісах пере-
ховується до 1000 сімей. Я вва-
жаю, піднімати повстання в тилу 
ворога, особливо в період набли-
ження Червоної армії, необхідно. 
Це паралізуватиме ворога, за-
вдасть шкоди й сприятиме успіш-
нішому просуванню Червоної ар-
мії. Треба сказати, що ми зазнали 
певних збитків у озброєнні й лю-
дей втратили кілька десятків осіб. 
Але жоден населений пункт не 
покидали, не вдаривши по во-
рогу». Усім присутнім було добре 
відомо, що робили німці з «бан-
дитськими» селами, часто навіть 
якщо постріли з цих сіл не завда-
вали окупантам особливих втрат. 
У стенограмі заперечення не за-
фіксовані.

На продовження того самого 
заходу за участю Пономаренка 
31 серпня 1942 року Сидір Ковпак 
повідомив, що в ході першого 
рейду його загону на територію 
Східної України агітаторам було 
поставлено завдання «вести по-
між населення роботу, щоб під-
няти його на повстання». Й од-
разу ж навів приклад: «Розкажу 
про бої в Новослобідському лісі. 
Селяни, після того як противник 
спалив села і знищив 586 лю-
дей, – розстріляв, стратив тощо – 
і під час бою жінки та діти, що 
лишилися, підтягували воду бій-
цям. Я хочу підкреслити, що жо-
ден терор, ніякі страти не зупиня-
ють населення в наданні допо-
моги Червоній армії». 

На цей «позитивний зразок» 
агітації всі присутні відреагували, 
зокрема й Пономаренко, мовчан-
ням. Понад те, згаданий абзац 
стенограми відкреслив на полях 
голова Українського штабу пар-
тизанського руху (УШПР) Тимо-
фій Строкач. Він поставив на до-
кументі резолюцію: «[Начальнику 
оперативного відділу УШПР] 
т. Погребенку. Ознайомити за-
ступників н[ачальника] ш[табу] і 
нач[альників] відділів, урахувати 
в роботі. 24.10.42 р.».

Під час тієї серпневої наради 
в ЦШПР Ковпак стверджував, що 
сприяння мирних жителів «...здо -
буте виключно рейдами. На рей-
дах я хочу особливо зупинитися. 
Рейди – це безпосередній зв’язок 
із населенням, піднімаємо насе-
лення... піднімаємо дух у насе-
лення, й воно переходить на наш 
бік». Після першого рейду німці 
вчинили згадані звірства. І в ході 
другого рейду Сумського з’єд-
нання на територію України, за 

словами Ковпака, його підлеглі 
почувалися в дружньому середо-
вищі: «…Населення нас прийня-
 ло, тож не було сенсу навіть най-
затятішому мародерові це (гра-
біж. – Авт.) робити, тому що його 
закидали хлібом, молоком. Хо-
чеш їсти борщ – іди їж…»

Через місяць начальник опе-
ративного відділу ЦШПР Сівков 
розмовляв із начальником штабу 
білоруського партизанського за-
гону «Месник» капітаном Серьо-
гіним і деякими іншими коман-
дирами. Останній свідчив: «Зна-
ючи про те, що партизанів не 
спіймати, німці в цьому регіоні, 
де сталася аварія [поїзда], збира-
ють місцеве населення і розстрі-
люють…

СІВКОВ: Як населення реагує 
на ці розстріли?

СЕРЬОГІН: Населення пере-
важно на боці партизанів. Якщо 
вони розстріляли в одному селі 
20–30 людей, це викликає злість 
на німців».

Вказаний фрагмент у тексті 
старанно підкреслений, а на до-
кументі стоїть позначка: «Т[ова-
ри  шу] [нерозбірливо, можливо, 
«Глєбову»]. П[антелей  мон] П[оно -
ма ренко]».

Терор руками ворога
Не дивно, що ще через три місяці 
начальник ЦШПР спеціальною 
запискою запропонував вищим 
політичним лідерам Радянського 
Союзу, зокрема Бєрії та Сталіну, 
наслати нацистський терор і на 
поляків: «У Польщі необхідно 
розпалити партизанську бороть-
 бу. Це крім воєнного ефекту 
спричинить справедливі втрати 
тамтешнього населення у спіль-
ній боротьбі з німецькими оку-
пантами…»

Дії центрального і республі-
канських штабів партизанського 
руху в 1943 році показують: про-

ПанТелеймон 
Пономаренко 
сПеЦіальноЮ ЗаПискоЮ 
ЗаПроПонував вищим 
ПоліТичним ліДерам 
раДянського соЮЗу, 
Зокрема БЄрії Та сТаліну, 
наслаТи наЦисТський 
Терор і на Поляків
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позиції Пономаренка про розви-
ток диверсійної боротьби в По-
льщі були схвалені.

Свідчення Петра Вершигори, 
дане парторганам уже напри-
кінці 1944-го, демонструє, що і 
надалі, у 1943-му, в ході Карпат-
ського рейду партизани Ковпака 
поводилися так само, як у Східній 
Україні за рік до цього: «Я вже 
казав своїм хлопцям, найбіль-
шою нашою перемогою буде мо-
мент, коли німці спалять хоч 
одне галицьке село. Пробував я і 
так: палив мости в селі, проводив 
агітацію, що німці ходять до них 
тільки за контингентом і тому ми 
спалюємо мости. Вони нам допо-
магали звозити солому до мостів, 
звалювали її, але від підпалу від-
мовлялися, ми, кажуть, вам допо-
можемо, але паліть самі. Одним 
словом, народ хитрий».

Та й після періоду окупації та-
кої мотивації не соромився Ана-
толій Янцелевич, командир од-
ного з диверсійних загонів з’єд-
нання імені Чапаєва, що оперу-
вало на Київщині, який у розпо-
віді працівникові відділу пропа-
ганди ЦК КП(б)У Березі повідо-
мив: «Ми вирішили зробити опе-
рацію в Ходорові (нині Миро-
нівський район Київської об-
ласті. – Авт.). Нам треба було 
там порушити зв’язок, знищити 
склади зерна та продовольства, 
не рахуючись із тим, що насе-
лення можуть розстріляти за нім-
ців… Це село в дачній місцевості, 
населення займалося там спеку-
ляцією, активно співпрацювало з 
німцями… Ми вирішили, що 
коли й постраждає частина невин  -
ного населення, то переважно 
воно допомагало німцям, там 
було багато кулаків, нетрудових 
елементів». Напад на Ходорів 
було здійснено в ніч із 6 на  
7 червня 1943 року.

Таке ставлення до жертв про-
стежується і в обміні докумен-
тами номенклатури обласного 
рівня. Описуючи подвиги свого 
колеги, героя Радянського Союзу 
Віктора Лягіна (Корнєва), на-
чальник управління НКГБ у Ми-
колаївській області Олександр 
Мартинов підкреслював стій-
кість колишнього голови мико-
лаївської резидентури під час 
слідства в СД: «На одному з до-
питів німці закидали Корнєву, 
що нібито з його вини загинули 
10 радянських громадян, меш-
канців міста Миколаєва, яких 
вони стратили як заложників за 

скоєний диверсійний акт на вій-
ськовому аеродромі. У відповідь 
на це Корнєв заявив: «…Ці де-
сять заложників не пошкоду-
вали б свого життя для зни-
щення німецьких літаків».

Лишимо на совісті чекістів 
достовірність змісту діалогу під-
слідного та німецького оператив-
ника. Важливо інше: така логіка 
диверсанта заслужила явне схва-
лення.

Понад те, іноді цей задум не 
приховували й від самих імовір-
них жертв майбутніх розправ. 
За свідченням комісара Димер-
ського загону Київського з’єд-
нання імені Хрущова Пилипа 
Клопотовського, він і його това-
риші по службі виступили в ролі 
перевертнів. Спершу група пред-
ставилася німцями, але на зі-

бранні мешканців села комісар 
несподівано вбив поліцая. На 
крики людей: «Ой, ой, що ж ви 
робите, нас завтра всіх розстріля-
ють» – Клопотовський відповів: 
«Дуже добре. Що більше вас би-
тимуть, то швидше зрозумієте, 
що треба йти в партизани».

Прекрасно знаючи про на-
цистські методи боротьби, ор-
гани управління партизанами 
жодного разу не закликали під-
леглих не те щоб послабити, а й 
якось скоригувати власну бойову 
та диверсійну діяльність. Радян-
ській агентурі не заборонялося 
проводити диверсії та теракти в 
містах. Навпаки, такі накази від-
давав особисто кремлівський го-
рець.

Причому операції в містах 
тоді офіційно замовчувалися. 
Наприклад, уже в листопаді 
1941 року Сталін власноруч ви-
лучив із чорнового варіанта 
статті «Прав  ди» про єврейський 
погром в Одесі згадування про 
обставини, що передували цій 
бійні. Йшлося про вибух радян-
ського радіофугасу, що призвів 
до смерті десятків румунських 
офіцерів.

Партизанам не давали хоча б 
рекомендації підривати поїзди й 
знищувати поліцейські пункти 
якнайдалі від місць компактного 
проживання мирних громадян: 
сіл та хуторів.

Оскільки завойовники-расис-
 ти вирізнялися пихою та бузувір-
ством, розрахунок Сталіна, його 
наближених і партизанських ко-
мандирів виправдався. 

Досі жертви розправ, які на-
вмисне спровокували диверсан-
 ти, залишені під час відступу за 
місцем довоєнного проживання, 
є підпорою неорадянської міфо-
логії про червоних партизанів як 
народних месників. Насправді ж 
вони підштовхували окупантів до 
помсти народу. 

ДоБре ЗнаЮчи Про 
наЦисТські меТоДи 
БороТьБи, органи 
уПравління ПарТиЗанами 
жоДного раЗу не 
Закликали ПіДлеглиХ 
якось скоригуваТи власну 
Бойову і Диверсійну 
ДіяльнісТь

Більше про 
девіантні явища в 

радянському 
партизанському 

русі (терор, 
грабежі, 

мародерство, 
бандитизм, 

пияцтво, 
сексуальне 

насильство тощо) 
на території 

України можна 
прочитати в книжці 
Олександра Гогуна 
та Анатолія Кентія 

«...Создавать 
невыносимые 

условия для врага 
и всех его 

пособников...». 
Красные 

партизаны 
Украины, 1941–

1944. 
Малоизученные 

страницы истории. 
Документы и 
материалы» 

(2006)

Командир Сумського з’єднання, 
двічі Герой Радянського Союзу 
Сидір Ковпак

Командир 1-ї Української 
партизанської дивізії імені 
Ковпака, Герой Радянського 
Союзу Петро Вершигора
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Захід відбудеться 
в Київському 
національному 
університеті 
імені Тараса Шевченка  
(вул. Володимирська, 60)

Посольство Швейцар�, Посольство Нідерландів 
в Україні та журнал «Український тиждень» 
запрошують усіх охочих відвідати публічну 
лекцію з подальшою дискусією.

Наш гість: д-р Дірк КРААН, 
експерт із Міжнародного валютного фонду

Тема лекц: «Сучасні тенденц 
в публічному менеджменті 
та можливі запозичення для України»

Генеральний інформаційний партнер ВХІД ВІЛЬНИЙ

Дірк Краан вивчав право та економіку в Університеті 
Еразма Роттердамського, доктор економічних наук. 
Від 1970 до 1981 року викладав державне управління 
і державні фінанси у своїй альма-матер. 
1981–2001-го працював у Міністерстві фінансів Ні-
дерландів. У 2002–2012-му обіймав посаду старшого 
економіста в департаменті планування державних 
видатків Директорату з державного управління ОЕСР. 
Від 2012-го радник МВФ з питань управління регіо-
нальними державними фінансами в Південно-Схід-
ній Європі.

На посаді в ОЕСР Краан аналізував 12 бюджетів країн 
ОЕСР і Центрально-Східної та Південно-Східної Євро-
пи. Автор і співавтор кількох книжок про державні 
фінанси, серед яких «Захист довкілля: державний 
чи приватний вибір» (1991), «Бюджетні рішення» 
(1995). Має 40 публікацій із держфінансів і держуп-
равління. Досліджує державну економіку, державні 
фінанси та управління, перехідні економіки Східної 
та Південно-Східної Європи.

Мови заходу українська та англійська (забезпечується 
синхронний переклад).

Усіх охочих просимо реєструватися за електронною адресою: 
kie.events@eda.admin.ch. Кількість місць обмежена.
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щоб сталіна боялись
Застосовуючи принцип колективної відповідальності супроти 
колаборантів, лояльних до німців осіб та українських націоналістів, 
червоні партизани тероризували й мордували населення

у
же в директиві РНК СРСР 
та ЦК ВКП(б) для партор-
ганізацій прифронтової 
смуги від 29 червня 1941 

року містилася вказівка, яку по-
тім багато разів повторили й кон-
кретизували різноманітні нижче-
поставлені органи: «У захопле-
них районах створювати не-
стерпні умови для ворога та всіх 
його поплічників, переслідувати 
й знищувати їх на кожному кроці, 
зривати всі їхні заходи».

на ФронТі ПроТи 
«внуТріШнього ворога»
На Чернігівщині Олексій Федо-
ров у першому наказі, що був 
відданий створеному ним заго-
нові Малодівицького району 30 
жовтня 1941-го, до переліку осіб, 
призначених для знищення, 

включив не лише «зрадників», а 
й «недобитків»: «в) село Стріль-
ники – знищити всіх куркулів, 
які зайняли колишні свої хати». 
Ветеран Червоної армії Іван Ша-
рий розповідав, що в його рідній 
Рейментарівці тієї самої області 
бійці підлеглого Федорову за-
гону Бориса Туника порубали 
сокирою на шматки куркуля 
Данила Івановича. Наступного 
дня те саме зробили з його дру-
жиною.

У наказі НКВД УРСР від 30 
листопада 1941 року за підписом 
заступника начальника цього 
відомства Савченка цілі було 
визначено доволі широко: «За-
гарбники призначають старост, 
старшин і поліцейських,  голів 
міськуправ, комендантів. Діяль-
ність цих фашистських покидь-

ків залишається абсолютно без-
карною з нашого боку. Наші ор-
гани… не приділяють достат-
ньої уваги винищенню місцевої 
фашистської адміністрації […].

Наказую: 1. Негайно органі-
зувати систематичне повсюдне 
[…] винищення [представників] 
фашистської адміністрації та 
їхнього майна, особ  ливо ста-
рост, бургоміст  рів, керівників 
поліцейських органів і аген-
тури гестапо. 2. Використову-
вати для цієї мети всі наявні в 
нашому розпорядженні й від-
шукати нові додаткові можли-
вості. Широко використовувати 
для цих цілей партизанів, ди-
версійні групи й розвідаген-
туру поряд із виконуваними 
ними іншими завданнями. 3. Із 
наявної агентури всіх відділів 

автор: 
олександр 

гогун

СТАЛІНСьКІ КОМАНДОС.  
Командири партизанських загонів 

та з’єднань в Україні під час параду 
до 40-річчя УРСР (1977)
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та управлінь, як і за рахунок 
нових вербувань створити спе-
ціальні тергрупи чисельністю 
три-п’ять осіб для виконання 
завдань щодо знищення фа-
шистської адміністрації […]».

Типовою є директива про 
знищення майна осіб, що співп-
рацювали з нацистами. Оче-
видно, що внаслідок таких дій 
мали страждати і їхні родини. 
Ідеться про застосування прин-
ципу колективної відповідаль-
ності, який на місцях спричи-
нив убивства людей, близьких 
до «ворогів народу».

Харківським партизан-
ським загоном, що входив до 
з’єднання Олександра Сабу-
рова, за 10 місяців 1941–1942 
років переважно в прилеглих 
до України районах РРФСР 
були «розстріляні 28 осіб зрад-
ників батьківщини (поліцей-
ські, старости, шпигуни та ін.)... 
Ліквідовано сімей зрадників із 
вилученням майна 30».

Микола Попудренко, який 
тоді ще був заступником Фе-
дорова, 17 січня 1942-го запи-
сав у щоденнику, що під час 
нападу на поліцейський гарні-
зон у селі Орлівка в Холмин-
ському районі Чернігівської 
області партизани спалили 20 
будинків.

Одна з німецьких польових 
комендатур доносила команду-
ванню тилової зони групи ар-
мій «Південь», що 11 березня 
1942-го на українсько-російсь-
кому порубіжжі під час нападу 
на село Іванівка підлеглі того 
самого першого секретаря чер-
нігівського обкому відрубували 
руки дітям поліцаїв. Можна 
було б сприйняти це за вигадку, 
якби про подібне не повідо-
мляли інші джерела. Меш-
канка Рудні Корюківського ра-
йону тієї самої області Олексан-
дра Шевченко розповідала, що 
федоровці, розстрілявши в їх-
ньому селі в липні 1942 року 12 
осіб, «зуби повибивали. Спершу 
намучать, а потім уб’ють». За 
словами жителя села Реймен-
тарівка того ж таки району, ко-
мандир загону «народних мес-
ників», який діяв у їхній місце-
вості, Борис Туник «був варва-
ром. Із розмов: солили людей, 
шкіру віддеруть – солять». Про 
поширеність партизанських 
тортур писав Микиті Хрущову 
літератор Микола Шеремет: 
«Поліцейських, старост, бурго-

містрів, які чинять опір, перш 
ніж розстріляти, партизани до-
бре «провчать». Особливою 
жорстокістю відзначилися під-
леглі Федорова. Я був свідком, 
як поліцаїв били до крові, рі-
зали ножами, підпалювали на 
голові волосся, прив’язували за 
ноги й на аркані конем тягли 
через ліс, обварювали гарячим 
чаєм...»

І це була не межа. Йосип 
Сень після війни розповідав 
радянським органам про зни-
щення цілого «поліцейського» 
села на території Росії: «Із 27 
на 28 квітня [1942 року] був на-
ступ: Сабурову, нам і Есман-
ському загонові доручили взя-
 ти Середину-Буду (райцентр на 
Сумщині. – Ред.). Але, щоб її 
взяти, треба було брати село 
Зерново (на прилеглій території 
Брянської області. – Ред.), яке 
було опорним пунктом, бо там 

була поліція трьох районів. Спо-
чатку ми запропонували поліції 
здатися без бою. Поліція до нас 
не хотіла переходити. Щоб від-
вернути увагу, наша артилерія 
била на Середину-Буду. На Зер-
ново вели наступ. До 11-ї години 
ночі підійшли до Зернова й по-
чали підпалювати будинки. Із 
380 будинків залишилося 25. 
Це було найшкідливіше село».

«Центр» був непогано ін-
формований про цей бік діяль-
ності партизанів. Федоров і Са-
буров отримали Зірки Героя Ра-
дянського Союзу 18 травня 1942 
року.

Залякування  
ЗаДля сПівПраЦі
Загибель лояльних до німців 
громадян, членів місцевої ад-
міністрації та поліцейських у 
1941–1942 роках на північному 
сході УРСР та суміжних терито-
ріях викликала занепокоєння 
окупантів тилових органів 
групи армій «Б», які 9 серпня 
1942-го зазначали, що актив-
ність партизанів залишалася 
незмінною: «Вони несподівано 
вламуються сильними групами 

жоДного З ПарТиЗанськиХ 
команДирів не Було не Те 
що Покарано, а навіТь 
віДкликано в раДянський 
Тил За криваві ексЦеси

Командир Чернігівсько-
Волинського з’єднання, двічі 
Герой Радянського Союзу Олексій 
Федоров

Борис Туник, командир 
Рейментарівського загону

Командир Чернігівського 
з’єднання Микола Попудренко, 
Герой Радянського Союзу

Книжку 
Олександра Гогуна 

«Сталинские 
коммандос. 
Украинские 

партизанские 
формирования» 

(2012) можна 
прочитати тут
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до сіл, тягнуть із собою придат-
них до військової служби чоло-
віків, убивають бургомістрів та 
інших осіб, яких вважають 
дружньо настроєними до нім-
ців, примушують населення 
здавати харчові продукти. Пе-
редусім населення залякують 
для готовності до співпраці…»

Нотатки у щоденнику ко-
мандира одного із загонів 
з’єднання Федорова Григорія 
Балицького засвідчують, що 
узагальнення німців було не-
безпідставне: «15 вересня 1942 
року [...] я прийняв рішення 
провчити поліцію села Корма 
(на території Білорусі. – Авт.) 
[…]. Пішли справи. Поліцейські 
господарства знищували з код-
лом (тобто разом із родинами. 
– Авт.). Необхідні для партиза-
нів речі вилучали […]. Ця опе-
рація дала змогу поповнити 
базу харчових продуктів […]. 
Хлопці зажили по-справж-
ньому. 16 вересня 1942 року. На-
став ранок поділу, ділили хліб, 
яйця та свиней […]. Було вирі-
шено всі речі й продукти після 
операції ділити пропорційно 
між групами, але вийшло так, 
що сам Аллах не розбере».

Згідно з наказами ЦШПР та 
УШПР від кінця 1942 року пар-
тизани переважно намагалися 
переманити колабораціоністів 
на свій бік, убиваючи «тільки 
підозрілих». Це зазначено у зве-
денні СД від 12 лютого 1943 
року, яке давало опис ситуації в 
Україні: «У дедалі більших 
масштабах бан  ди виступають 
нині також проти членів сімей 
учасників охоронних форму-
вань. Тільки впродовж одного 
тижня близь   ко 120 осіб, у яких 
родичі були учасниками охо-
ронних формувань, убито або 
викрадено. Цим чинять спробу 
примусити охоронні форму-
вання залишити службу при ні-
мецьких поліцейських органах. 
Листівка такого змісту: «У всіх, 
хто йде проти слов’янських на-
родів, хто допомагає німець-
кому ворогові, буде розстріляна 
сім’я» показує централізоване 
керування цими діями».

Оперативники Рейху не 
дуже помилились: на засіданні 
політбюро ЦК КП(б)У 3 квітня 
1943-го Микита Хрущов заяв-
ляв про бажаність терору пар-
тизанів: «Рейди дають пози-
тивні результати і в тому сенсі, 
що вселяють страх нестійким 

елементам поміж українців і ро-
сіян, які мешкають на окупова-
ній території і які хотіли б піти 
на змову, але бояться розправи з 
боку наших загонів».

ПарТиЗанський Терор
У щоденнику Григорія Балиць-
кого, командира загону імені 
Сталіна Чернігівсько-Волинсь-
кого з’єднання, є типовий опис 
такої розправи: «4 квітня 1943 
року […]. Привели бургомістра 
(вірного слугу німців). Увечері 
його привели в штаб з’єднання, 
тут його докінчила партизан-
ська рука. Били цього мерзот-
ника хто чим міг, окрім того по-
ливали окропом […]. Обід у 
штабі з’єднання. Пили горілку, 
ще трохи потрапило партизан-
ської горілки, яка мала міцність 
96°. Настрій після цього був ви-
ключно хороший. Пізно увечері 
в штабі з’єднання був організо-

ваний невеликий концерт. Ви-
ступали партизани з піснями й 
оповіданнями, були танці».

За повідомленням керівника 
4-го управління НКГБ СРСР 
Павла Судоплатова у ЦШПР, 25 
лип  ня 1943 ро  ку з’єднання Са-
бурова перетворило на попіл 
немало-небагато – Давид-
Городок у Білорусії: «Коли вночі 
загін увірвався в містечко, ні-
мецькі солдати й поліція ви-
йшли в казарми, захопивши з 
собою зброю і боєприпаси. Усі 
вони залишилися неушкоджені. 
Тов. Сабуров віддав нібито 
(останнє слово уписане від руки. 
– Авт.) наказ будинки жителів 
розграбувати, а саме містечко 
спалити. Бійці негайно ж кину-
лися по квартирах і, розграбу-
вавши їх, містечко спалили».

Про особу наступного 
свідка-учасника незайве ска-
зати кілька слів. Досвідчений 
перевертень у погонах Іван Хи-
триченко зробив кар’єру в пар-
тійних органах і НКВД. Опи-
нившись у київському оточенні, 
він вийшов із табору полонених 
під фальшивим прізвищем 

найБільШого роЗмаХу 
комунісТичний 
ПарТиЗанський Терор 
Досягнув у ХоДі БороТьБи 
ПроТи оун Та уПа на 
волині й галичині

Йосип Сень, у 1942 році комісар 
Середино-Будського загону «За 
Батьківщину»

Командир загону імені Сталіна 
Чернігівсько-Волинського 
з’єднання Григорій Балицький, 
Герой Радянського Союзу

Командир Київського з’єднання 
імені Хрущова Іван Хитриченко
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Зайченко. Опісля колишній мілі-
ціонер помандрував на знайому за 
партійною роботою Житомир-
щину, де створив із місцевих під-
пільників партизанський загін, 
який німці знищили під час 
першого-таки збору. Сам «Зай-
ченко» дивовижним чином не по-
страждав і, повернувшись до Ки-
єва, став командиром підрозділу 
охоронної поліції. Водночас увій-
шов у контакт із місцевим підпіл-
лям, яке після низки провалів зви-
нуватило його в роботі на СД й за-
судило до смерті. У момент на-
ступу Червоної армії під Сталін-
градом Хитриченко втік у сільську 
місцевість, а потім, здобувши до-
віру Сидора Ковпака, очолив Київ-
ське з’єднання імені Хрущова. По 
закінченні окупації він відверто 
повідомляв працівників радян-
ських органів про публічну страту 
в дусі середньовіччя в райцентрі 
Новошепеличі на Київщині 25 ве-
ресня 1943-го: «Наші хлопці взяли 
живцем начальника жандармерії 
та двох жандармів. І ми живцем їх 
спалили […] При цьому зібралося 
все населення райцентру». Нині ця 
місцевість у зоні відчуження.

Жодного з командирів не було 
не те що покарано, а навіть відкли-
кано в радянський тил за криваві 
ексцеси, географія яких була широ-
кою, але нерівномірною. Не відомо 
жодного села в Центральній або 
Східній Україні, яке цілком потра-
пило б під важку руку передового 
загону сталінізму. Червоні парти-
зани з України іноді спалювали 

цілі населені пункти на територіях 
Росії та Білорусії, але найбільшого 
розмаху комуністичний партизан-
ський терор досяг у 1943–1944 ро-
ках, під час боротьби проти ОУН і 
УПА, переважно на Волині й мен-
шою мірою Галичині. Узагальнену 
його картину дав у своєму звіті ко-
місар Кам’янець-Подільського з’єд-
нання імені Жукова Миронов: «У 
більшості партизанських загонів 
склалася така думка, що всі без ви-
нятку жителі Західної України – 
націоналісти, і, заходячи в села 
[вони] здійснювали майже поголо-
вне вилучення худоби та майна і 
вбивали чоловіче населення в по-
рядку помсти за загиблих дивер-
сантів. Так було в селі Більчаки 
(Людвіпольського району [Рівнен-
ської області]), де з’єднання [імені 
Хрущова під командуванням] т. 
Шитова у червні 1943 року спалило 
майже все село. Так було в селі За-
гата Сарненського району [Рівнен-
ської області] з боку з’єднання т. 
Скубка. Те саме робили й інші 
з’єднання». 

Водночас у Західній Україні ра-
дянські партизани стримано пово-
дилися з поляками, відповідно до 
директив УШПР. Його керівник 
Тимофій Строкач щодо західних 
слов’ян вирішив використати 
швидше пряник. 

Виконуючи накази кремлів-
ського горця та його підлеглих, ра-
дянські партизанські підрозділи 
мордували мирне населення. Від 
їхніх рук загинули тисячі цивіль-
них. 



автор: 
 іван капась
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Прибульці  
з «великої землі»
Як сталінські командос намагалися встановити тотальний контроль 
над самоорганізованими групами партизанів та підпільників  
на окупованій території України й привласнити їхні заслуги

с
талін виявився не підго-
товлений до оборонної 
вій ни, нав’язаної Гітлером. 
Коли стало зрозуміло, що 

неминуче покидання власної те-
риторії – справа найближчого 
часу, більшовицький уряд при-
йняв рішення організувати від-
січ агресору не лише армій-
ськими силами. Заходами орга-
нів держбезпеки на вже окупова-
ній і тій, що перебувала під за-
грозою захоплення, території 
була розгорнута масштабна ро-
бота із заснування резидентур. 
Створення розвідувальних, бо-
йових, диверсійних, терористич-

них формувань відбувалося за-
тим по лінії НКГБ-НКВД та Чер-
воної армії. Однак найголовні-
шими організаторами й керівни-
ками боротьби з окупантами 
мали бути партійні структури.

Провал іЗ ПерШої сПроБи
Закликаючи населення до опо-
 ру, Сталін та його апарат споді-
валися не на стихійність, а пере-
дусім на провідну роль більшо-
виків. За їхнім задумом, на зем-
лях України під керівництвом 
Компартії, що перейшла на не-
легальне становище, слід було 
розгорнути «всенародну бо-
ротьбу». Під більшовицьким 
контролем мали перебувати всі 
створені партизанські загони. 

Очікували, що в кожному ку-
точку республіки точитиметься 
війна проти агресорів під гас-
лами «За Родину!», «За Ста-
лина!» з масовими жертвами се-
ред звичайних громадян та спус-
тошенням території.

Однак залишені для органі-
зації партійного підпілля акти-
вісти більш схильні були реа-
лізовувати тактику «спаленої 
землі», аніж важити своїм жит-
тям. Ті, що евакуювалися на 
«велику землю» (в радянський 
тил) за умов воєнного сталі-
нізму намагалися продовжу-
вати покладену на них працю. 
Інші, які не встигли цього зро-
бити й були менш пристосовані 
до нелегальної діяльності в об-
ставинах окупації, спішно вида-
вали колег по підпіллю. Оче-
видно, це навіть годі назвати 
зрадою, адже важко шукати мо-
ральні цінності в номенклатури 
тоталітарних режимів (чи то 
червоного, чи коричневого за-
барвлення), де основні прин-
ципи – показова відданість і 
слухняне виконання директив 
згори, а також шкурництво.

Нещодавнім союзникам Ста-
ліна масово допомагали більшо-
вицькі кадри – від рядового 
члена ВКП(б) до осіб, відпові-
дальних за формування таємних 
партосередків і партизанських 

учасники сТиХійниХ 
ПарТиЗанськиХ 
Формувань не Були 
уДосТоЄні жоДниХ 
нагороД За сТалініЗму, 
наТомісТь ЗаЗнавали 
всілякиХ гонінь Та уТисків

«БРАТАННЯ».  
Спільні 
повоєнні 
зустрічі були 
частиною 
процесу 
кооптації 
«дикунів» 
у лави 
організованої 
комуністичної 
«всенародної 
боротьби». 
Представники 
самоорганізо -
ваного 
з’єднання № 8 
імені Чапаєва: 
командир 3-го 
загону Касим 
Кайсенов 
(ліворуч) 
і комісар 
Ломако 
(праворуч),  
а також Сидір 
Ковпак (у 
центрі)



№ 39 (307) 27.09–3.10.2013|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|41

ЧервОні партизани|ТЕмА НомЕРА

загонів. Тож не дивно, що до пер-
шої половини 1942 року прак-
тично все комуністичне під-
пілля, залишене в тилу нацис-
тів, було викрите їхніми орга-
нами держбезпеки або виказане 
самим населенням, що здебіль-
шого не бажало підтримувати 
сталінський режим, і ліквідо-
ване.

«Дикуни» VS ПриБульЦі
На початку літа 1942-го на оку-
пованій території України май-
 же не було боєздатних партизан-
ських загонів, із якими підтри-
мувала б зв’язок Москва. Опір 
нацистам населення найчастіше 
чинило стихійно, згуртовуючись 
в окремі підпільні групи та пар-
тизанські загони. Причинами 
появи цих формувань, на від-
міну від спеціально організова-
них комуністичними силовими 
структурами, могли бути як ра-
дянський патріотизм, так і не-
можливість пристосуватися до 
умов життя під німецькою оку-
пацією, бажання боротися з во-
рогом, відчуття загрози влас-
ному життю, страх перед повер-
ненням комуністичної влади та 
репресіями за перебування на 
території, зайнятій німцями.  
У кожній окремо взятій ситуації 
один із факторів ставав визна-
чальним.

Однак більшовицька сис-
тема виявилася нещадною не 
тільки до пристосуванців, а й до 
громадян, охочих боротися 
проти окупації, яких, однак, не 
влаштовували ні методи сталін-
ської «народної демократії», ні 
нацистський батіг. Ухил управо-
уліво від генеральної лінії пар-
тії, що був визначальним векто-
ром самоорганізованого парти-
занського руху, після виходу на 
зв’язок із центром обертався 
безправністю його учасників, 
яких на жаргоні називали «ди-
кунами». Після війни Касим 
Кайсенов, один із таких бійців, 
згадував, що їх намагалися всі-
ляко провчити – від побиття до 
відправлення у фільтраційні та-
бори НКВД (там цих людей за-
ганяли під землю, й вони пра-
цювали в шахтах).

Поява сталінських командос 
із радіоапаратурою виявлялася 
у стихійних формуваннях не-
сподіванкою для «дикунів», що 
дія ли тривалий час без жодного 
зв’язку. Тоді поставало питання 
загального контролю; виправ-

дання останнього було не так в 
ефективності управління, як у 
природі більшовицького тоталі-
таризму, за якого люди бачи-
лися тільки гвинтиками сис-
теми.

Під час закидання великої 
кількості десантників (бойові 
з’єднання червоних партизанів 
формували зі спеціально укомп-
лектованих груп) часто трапля-
лися випадки розстрілу керів-
ного складу самоорганізованих 
загонів та аналогічні дії остан-
нього супроти прибулих із ра-
дянського тилу, який офіційна 
пропаганда звала «великою 
землею».

Із початком нацистської оку-
пації Київщини документи фік-
сують спроби колишніх солдатів 
Червоної армії та місцевого насе-
лення до самоорганізації. Час-
тина з них не знала, куди себе 
подіти через можливі пересліду-
вання, інша не бажала бути ви-
везена на роботи до Третього 
Рейху. Результатом стала поява 
у різних районах невеликих 
збройних груп, що наприкінці 
весни 1943 року перетворились 
на з’єднання імені Чапаєва й на-
передодні приходу радянських 
військ налічували у своїх лавах 
понад 200 осіб.

Були серед них люди різних 
переконань: деякі висловлю-
вали сподівання на оновлення 
СРСР по закінченні війни, дехто 
з новобранців мав змогу позна-
йомитися з програмою ОУН. 
Об’єднувало всіх одне: боротьба 
з гітлерівським «новим поряд-
ком». До появи організаційно-
диверсійної групи УШПР міс-
цеві месники діяли без жодного 
зв’язку з центром, що дало змогу 
командирові десантників Олек-
сандру Тканку безперешкодно 
радирувати про організацію са -
ме ним з’єднання і проведення 
ним-таки як командиром низки 
операцій, насправді здійснених 
до його появи. Завдяки статусу 
й повноваженням він зміг не 
тільки вельми перебільшити 
свої організаторські здібності, а 
навіть вигадати переправу під 
час форсування Дніпра восени 
1943 року в районі Букрин-
ського плацдарму, якої не існу-
вало (замість справжньої, за 
учас  тю 3-го загону Чапаєвсь-
кого з’єднання, уцілілі учас-
ники якої, дізнавшись про аван-
тюру, почали шукати справед-
ливості).

київський оБком у Дії
Проблеми в керівника підпіль-
них і партизанських груп на 
Уманщині, вчителя історії та лі-
тератури Кузьми Гриба (Вер-
хова) розпочалися після війни, 
коли піджак директора 133-ї 
школи міста Києва уже прикра-
шали орден і три медалі за 
підпільно-партизанську роботу 
в часи окупації. Його організа-
торська діяльність була офі-
ційно затверджена в УШПР та 
низці райкомів КП(б)У. Отож, 
здавалося, ніщо не віщувало 
лиха. Та під час спроби легітима-
ції в Київському обкомі партії 
його звинуватили у псевдопар-
тизанстві, членстві в ОУН(б) й 
навіть керуванні районним про-
водом організації. За Кузьму 
Кіндратовича взялося МГБ.

На суді проти нього свідчив 
Фьодор Яковлєв, іще один ко-
мандир диверсантів УШПР, 
який свого часу забрав від Гриба 
його партизанів, дізнавшись, що 
той підтримує ділові контакти з 
оунівцями. «На-гора» він від-
правив звіт, де представив себе 
черговим хвацьким організато-
ром. Обернулися проти самоор-
ганізованих підпільників і по-
ширювані ними листівки із за-
кликом «Хай живе вільна Ра-
дянська Україна!», в яких суддя 
вгледів заклик до боротьби за 

іншу державу, без більшовиків. 
Псевдосвідки довершили покла-
дену на них функцію. Вирок 
суду: 15 років каторги з конфіс-
кацією майна. По смерті Сталіна 
Кузьма Гриб намагався достука-
тися до сумління бонз радян-
ської Феміди, наголошуючи, що 
для повторного розгляду його 
справи їм не потрібен великий 
розум, хіба що комуністична со-
вість, аби зрозуміти, що сфабри-
кована проти нього справа комп-
рометувала народний характер 
партизанського руху в Україні.  
І його реабілітували.

Тоді Кузьма Гриб не міг 
знати, що переможці почали 
писати ту версію «народного 
характеру» партизанського 

оПір наЦисТам населення 
найчасТіШе чинило 
сТиХійно, ЗгурТовуЮчись 
в окремі ПіДПільні груПи 
Та ПарТиЗанські Загони
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руху в Україні, яка відповідала 
директивам ВКП(б) ще з пер-
ших місяців війни і в якій ви-
щим організатором та керівни-
ком могла виступати лише свя-
тая святих – Компартія з її 
уповноваженими представни-
ками. Приклад учителя історії 
та літератури – один із багатьох. 
Не випадково, що в 1948-му, 
вчетверте цензуруючи підго-
товлений до друку профільною 
Комісією з історії Вітчизняної 
війни АН УРСР перший том 
шеститомного збірника доку-
ментів про партизанський рух 
в Україні, партфункціонери 
вимагали вилучення листівок 
творчої еліти. «У своїх звер-
неннях інтелігенція закликає 
народ іти шляхом Гонти, За-
лізняка, не пов’язуючи своїх 
закликів із більшовизмом», – 
сказано було у стенограмі на-
ради.

Під час перевірки звітних до-
кументів самоініціативної орга-
нізації «Ржищівський підпіль-
ний РК КП(б)У» останній ви-
знали націоналістичним, бо 
його першому секретареві Юрі-
єві Стеценку було закинуто 
участь в ОУН(б). На панічні звер-
нення інструктора Київського 
обкому КП(б)У Шигонської до 
Ржищівського НКГБ із прохан-
ням заарештувати звину-
ваченого нею оператив-
ники не реагували. Спо-
чатку начальник управ-
ління Самодуров мотиву-
вав необхідність санкції з 
боку УНКГБ Київської об-
ласті, а згодом узагалі від-
мовився по таку звертатися: 
«Порадившись, вирішив 
про це не писати – я нічим 
не здивую тов. Бондаренка 
(начальника облуправ-
ління. – Ред.), адже такі 
справи, як у нас, є по всіх 
районах». Шигонська не 
вгамовувалася: «Мені зда-
ється, що тов. Самодуров, не 
знав умов роботи в Україні, не 
придає значення цьому пи-
танню, не враховує умов націо-
налістичної боротьби, і зокрема 
у Ржищеві», – писала вона сво-
єму керівництву.

Із резолюцією «не викликає 
політичного довір’я» відхилили 
звіт і миронівських підпільни-
ків, що діяли під час війни без 
уповноваження від імені там-
тешнього підпільного райкому. 
Загалом не було визнано й ді-

яльності «Київського підпіль-
ного обкому КП(б)У» – саме під 
такою назвою під час Другої сві-
тової функціонувала самоорга-
нізована Кагарлицька підпільна 
організація. До заслуг її членів 
належало, окрім іншого, ство-
рення кількох нелегальних груп 
в умовах суцільної колаборації 
та пристосуванства призначених 
для підпільної роботи в тилу во-
рога партфункціонерів, а також 
тотального нацистського пере-
слідування. Сподіваючись здо-

бути авторитет і підтримку се-
ред місцевого населення, вони 
діяли від імені Компартії і на-
зивалися її підпільними се-
кретарями.

Ті, кому вдалося вижити 
після викриття гітлерівцями під-
пільного обкому в січні 1943-го та 
розстрілів, мусили пройти не-
просту перевірку в компартій-

них органах після війни. На 
запитання представників 
комісії з відновленого Кагар-
лицького райкому КП(б)У 
про те, хто наділив підпіль-
ників пов новаженнями за-
сновувати від імені партії та-
ємну організацію, уцілілий 
представник останньої Ва-
силь Бердников відповів: 
«Ми самі вирішили ство-
рити обком». Члени комісії 
констатували, що кагар-
лицькі підпільники «від по-
чатку до кінця кажуть не-
правду, суперечать самі 
собі і, по суті, нічого не ви-

конуючи, возвели себе в секре-
тарі неіснуючого обкому». Тіль-
 ки у 1960-х роках Бердникова та 
його колег визнали як діячів 
підпільного обкому, але то вже 
був інший час, а відповідно й 
підходи.

«умриТе героями»
Після повернення радянської 
влади існував умовний поділ 
партизанів на категорії, згідно з 
якими формувалося ставлення 
до них. Так, на партійних керів-

ників і працівників НКВД, упо-
вноважених для роботи в тилу 
при відступі або ж засланих під 
час окупації, чекала цивільна 
робота у відвойованих областях; 
на армійських партизанів – про-
довження фронтових буднів; 
партизани з місцевого насе-
лення підпадали під ретельну 
перевірку спецорганів; колиш-
ніх військовослужбовців Черво-
ної армії з полонених, власовців 
та поліцаїв засуджували на тер-
міни від 5 до 10 років з відбуван-
ням у штрафних батальйонах на 
передовій за «не до кінця вико-
наний священний обов’язок», 
тобто збереження свого життя.

Діяльність самоініціативних 
прорадянських сил Опору в 
Україні не була більшовицькою 
за своїм змістом, хоч саме цього 
й бажало військово-політичне 
керівництво СРСР часів сталі-
нізму. По війні їх учасникам ма-
сово закидали стримування 
«всенародної боротьби», слабку 
бойову активність, що була, по-
перше, зумовлена нестачею 
зброї, по-друге, продиктована 
місцевими умовами – небезпе-
кою каральних акцій німців 
проти цивільного населення у 
відповідь на дії партизанів. Хоча 
останній фактор брали до уваги 
не завжди.

Учасники стихійних форму-
вань не були удостоєні жодних 
нагород за сталінізму, натомість 
зазнавали всіляких гонінь та 
утисків. Ситуація помітно змі-
нилася тільки в 1960-ті, коли 
партійне-радянське керівництво 
піднесло культ «Великої Пере-
моги» на новий рівень і «всена-
родна боротьба партизанів та 
підпільників» об’єднала не 
тільки визнаних раніше учасни-
ків, а й додатково виявлених, ко-
трі подеколи жодного стосунку 
до реальних бойових дій не 
мали, однак знадобилися для 
статистики масовості й усена-
родності.

Партійні органи прискіп-
ливо ставилися до затвердження 
звітів та особового складу самоі-
ніціативних формувань. Не ви-
кликала зайвих запитань хіба 
що загибель. Героїчна. Щоб був 
приклад для наслідування з ви-
гідним ідеологічним підґрун-
тям. «Умрите героями», – закли-
кала більшовицька пропаганда, 
однак цього не вдалося реалізу-
вати, попри всі зусилля ВКП(б). 
На щастя. 

ПіД час ЗакиДання великої 
кількосТі ДесанТників 
часТо ТраПлялися  
виПаДки роЗсТрілу 
керівного склаДу 
самоорганіЗованиХ 
Загонів

Кузьма Гриб 
(Верхов), 
організатор 
підпільних і 
партизанських 
груп на 
Уманщині, 
по війні був 
звинувачений 
у псевдопарти -
занстві й 
засуджений 
до 15 років 
каторги з 
конфіскацією 
майна



30 вересня – 5 жовтня 
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

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

Київ (вул. Лисенка, 3):
30 вересня, 18:00 – зустріч із Миколою Рябчуком та презентація 
книжки «З попереднього життя». Спільно з видавництвом 
«Нора-Друк».
1 жовтня, 18:30 – панельна дискусія «Повернення в Європу. 
Виклики для України».
2 жовтня, 18:00 – презентація книжки «Єврей – це фах» Валерія 
Примоста. Спільно з видавництвом «Темпора».
3 жовтня, 17:00 – презентація «Вибраної лірики» Леопольдо Луґонеса. 
Спільно з видавництвом «Кальварія». За участю посла Аргентини.
4 жовтня, 18:00 – зустріч із Юрієм Макаровим та презентація книжки 
«За чверть десята». Спільно з видавництвом «Нора-Друк».

Львів (просп. Свободи, 7):
3 жовтня, 18:00 – презентація книжки Романа Чихарівського «Святі 
не вимовляють «р». Спільно з видавництвом «Зелений пес».
4 жовтня, 17:00 – лекція Тамари Злобіної «Українське феміністичне 
мистецтво у контексті пострадянського гендерного ладу». Спільно 
з фондом Studien�iftung des deutschen Volkes. Робоча мова 
англійська.

Харків (вул. Сумська, 3):
1 жовтня, 18:30 – літературний вечір «Слобідська поезія» за участю 
вільних поетів та клубу «Апостроф».
2 жовтня, 19:00 – дискусія «Пророцтва майбутнього». Робоча мова 
англійська.
5 жовтня, 18:00 – презентація поетичної збірки Івана Андрусяка 
«Книга трав, дерев та птахів». Спільно з видавництвом «Богдан».

Вінниця (вул. Соборна, 89):
2 жовтня, 18:00 – презентація роману Наталки Доляк «Заплакана 
Європа». Спільно з видавництвом «К.С.Д.».

Тернопіль (вул. Валова, 7–9):
1 жовтня, 18:30 – презентація книжки «Теплі істор� про дива, коханих
 і рідних». Спільно з «Брайт Стар Паблішинг».
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Прийшла  
озброєна людина
Яким є образ радянського партизана в пам’яті українського 
населення, що пережило війну

24 
березня 1944 року 
в Римі трапилася 
подія, яка й досі є 
предметом запек-

лих дискусій в італійському сус-
пільстві. У відповідь на парти-
занську акцію, внаслідок якої за-
гинули 32 німецькі поліцейські, 
окупаційна влада розстріляла 
335 італійців, серед яких були й 
випадкові люди, схоплені на-
вмання на вулиці. Громадська 
думка звинуватила в їхній смерті 
партизанів. Люди, які згадують 
про цю подію, майже одно-

стайні: учасники акції мали зва-
жати на наслідки своїх дій, або ж 
вони вчинили цей терористич-
ний акт навмисно, щоб викли-
кати репресії і підштовхнути 
населення до повстання. З ча-
сом подія обросла в народній 
пам’яті новими подробицями, 
вочевидь нереалістични  ми, які 
мали підкреслювати провину 
підпільників.

В Україні під час війни ста-
лися сотні таких трагедій. Чи 
мог ла подія такого штибу так 
«запам’ятатися» тут? На відміну 

від Заходу, де історія руху 
Опору була й залишається пред-
метом запеклих суперечок, у Ра-
дянському Союзі пам’ять про ві-
йну формувалася цілеспрямова-
ними зусиллями державної ма-
шини з мінімальними можли-
востями для будь-якої альтер-
нативи. Історія партизанського 
руху традиційно посідала особ-
ливе місце. Для республіки, що 
була безславно втрачена для ко-
муністичної влади вже в перші 
кілька місяців війни, творення 
міфу масового партизанського 

автор: 
микола 
Боровик
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руху та підпілля стало одним із 
основних засобів легітимації ко-
муністичного режиму.

Будь-які події в міру свого 
віддалення стають щораз піддат-
ливішими для таких маніпуля-
цій. Очевидна більшість людей, 
які сьогодні ще можуть поділи-
тися власними спогадами про 
війну, були на той час підліт-
ками чи дітьми. Зазвичай ті, в 
кого ми запитуємо про червоних 
партизанів, переповідають нам 
складну суміш радянських про-
пагандистських міфів та оформ-
лених тими ж таки міфами істо-
рій. Хіба що в окремих випадках 
крізь «святе письмо» більшо-
вицького історичного наративу 
проступають «крамола» особис-
тих оцінок та яскраві картинки 
із власної пам’яті людей.

«ПарТиЗани –  
Це як ТеПер власТь»
Як населення України сприй-
мало радянських партизанів? 
Наскільки широкою була під-
тримка їхньої діяльності? Часто 
ми дістаємо від наших інфор-
мантів очікувано стандартну від-
повідь: «Усі підтримували, допо-
магали чим могли». Утім, за де-
талями їхніх історій помітна 
значно складніша панорама. 
Одна з найдраматичніших кар -
тинок-спогадів – у оповіді 
Віри Г. (1934 р. н.) з Київщини. 
Після повідомлення когось із од-
носельців («Всякі люди, знаєте. 
Були хороші такі, а були такі, що 
вже за німцями були») про 
зв’язки села з партизанами, при-
їхав каральний загін: «Всіх лю-
дей повиганяли з хатів. Усі ж 
спали. Повиганяли в одних ру-
башках. І дітей, і старих – всіх. 
Всіх вигнали туди, поставили так 
на полі, потім підряд поставили 
пулємьоти, автомати на плечах 
їх – і все. Ми так попритулялися, 
це я до… до мами притулилась 
так, а маленького на руках мама 
держить. Вони у всіх питають: 
«Скажіть, поміж вами є парти-
зани?». А всі кажуть: «Нє, поміж 
нами нема». – «А до вас ходять 
партизани?» – «Нє, не ходять, 
ми їх не пускаємо». Так вони оце 
попитали всіх, попитали, а там 
стояли партизани поміж людь-
 ми, але ніхто не сказав. Усі були 
дружні тоді. Вони тоді побули, 
всіх попитали і уїхали».

Як бачимо, попри те що в 
селі були й «хороші» люди, й ті, 
що «за німцями», в критичний 

момент усі вони виявилися 
«дружними». Чого в такій пове-
дінці більше: реальної солідар-
ності, відчуття єдиної спільноти 
чи страху перед помстою та ро-
зуміння власної залежності й 
уразливості перед будь-якою 
сторонньою організованою і 
озброєною силою? Сказати 
важко.

«Населення їх дуже під-
тримувало, – згадує Феодосій 
Г. (1926 р. н.) з Житомирщини, 

якому тоді було 15 років. – Чому? 
Тому що, власне кажучи, це вже 
влада. Прийшла озброєна лю-
дина, і твій вибір – або жити, або 
вмерти. А якщо я або інший ні-
чого не дасть… А були такі, які 
видавали партизанів. То вночі 
партизани убили їх – і все. Через 
два дні прийшли тихенько вночі 
й вирізали всю сім’ю – від мало-
 го до великого. І причепили 

бирку: всім так буде, хто посту-
пить так».

Здебільшого мешканці укра-
їнського села під час війни за 
всіх режимів сприймали себе як 
керовану й експлуатовану масу. 
Вони дуже рідко свідомо ототож-
нюють партизанську діяльність 
із опором окупації, боротьбою за 
свободу та виявами патріотизму. 
Партизанів трактують як владу, 
як небезпечних осіб, яким дово-
диться підкорятися, підтримуєш 
ти цілі їхньої боротьби чи ні. 
Ніна Д. (1918 р. н.) із Київщини 
пригадує: «Партізанов?.. Хай на 
їх резачка нападе… Знаєш, які то 
партизани? Ти наче в партиза-
нах, ти вже не служиш общого, а 
все по-своєму там командуєте… 
Партізани – це, як сказати, вони 
ж, як оце в нас тепер власть».

«Так Дражнили німЦів»
Партизанська діяльність в ус-
них спогадах часто пов’я  зана з 
розправами німців над мирним 
населенням. «Як я знаю по сво-
єму відтинку часу, як я жив, то 
партизанів там фактично не 
було, – пригадує Іван Ч. (1914 р. н.) 
з Київщини. – До 43-го году пар-
тизани мовчки були, а потом, у 
43-му году, як пішли палить 

ПарТиЗанська ДіяльнісТь  
в усниХ сПогаДаХ   
часТо Пов’яЗана  
З роЗПравами німЦів  
наД мирним населенням



46|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 39 (307) 27.09–3.10.2013

ТЕмА НомЕРА|ЧервОні партизани

німці ті села, зганять у клуби, у 
приміщення людей. Тож почули, 
що десь партизани та ще й яко-
гось німця вбили тоді, – вони 
вже це місце палять, туди 
з’їжджаються. Я знаю таке село кі-
лометрів за 40 було. Там, видно, 
були партизани завелися, бо там 
же людей багато зганяли у 
клуби, сараї, конюшні і просто 
підпалювали і охраняли, щоб 
ніхто не втік».

Ще одна подібна оповідь від 
Івана Л. (1939 р. н.) з Чернігів-
щини: «Ну ховалися ж комуністи 
в лісі й, ну, так ходила думка, шо 
вони, значить, партізани. Ну по-
тому шо вони ж ноч’ю приходили 
додому, а на день там, значить, 
ховалися хто де. Хто у жінок (смі-
ється), які чоловіки, ето саме, 
були на війні, дак і там перехову-
валися. Ну дій, таких дій, щоб 
якісь дії цих партизанів, їх не 
було. Може, це, ну давай скажем 
так, і зберегло наше село від 
якихсь таких надмірних репресій 
з боку німецької влади».

Зрозуміло, що за таких об-
ставин сільська громада сприй-
мала будь-яку партизанську ак-
тивність як загрозу для свого іс-
нування. Анастасія П. (1929 р. н.) 
з Вінниччини переповіла нам 
про співпрацю з партизанами 
свого батька, котрий, як можна 
зрозуміти з її оповіді, обіймав 
якусь адміністративну посаду за 
німецької влади. Відповідь про 
ставлення селян до партизанів 
була дуже емоційною: «А люди 
не знали за цих партізанів! (Під-
вищує голос.) Ніхто не знав! 
Вони щоб знали, що батько мій з 
цими партізанами знався, то 
вони б його забили серед до-
роги».

Гітлерівські каральні акції 
наші інформанти зазвичай опи-
сують несподівано нейтрально, 
як стихійне лихо: є причини, не-
має винних (або таки є); звину-
вачують нацистів як звірів за ви-
значенням. Григорій К. (1936 р. н.) 
із Черкащини згадує, як його од-
носелець разом з іншим парти-
заном, із «руських», котрі зде-
більшого й були в лісі, пішов до 
сусіднього села по харчі й мав су-
тичку з окупантами. «Не вспіли 
відійти трохи – німці приїхали, 
спалили всю Закревку. Спалили, 
тільки осталося дві хати од краю, 
де Дербіньов живе. Скраю, за лі-
сом була. Всю Закревку спалили, 
ні одного місця не осталося. Оце 
таке ше було».

Лише у рідкісних випадках 
інформанти демонструють здат-
ність опиратися стереотипам 
пропаганди. Ксенія Ю. (1926 р. н.) 
з Чернігівщини розповідає: «Ну 
як партизани? Вдень лежать 
десь, а ноччю ходять, просять 
їсти. Да німців дражнять. Мо’ ж, 
вони німцям помагали багато. 
Не посадять за це?! (Стишує го-
лос, сміється.) У нас не було в 
селі штабу, а в другому селі 
[був]. Як приїхала машина ні-
мецька туди в село, як виїж-
джать, то вони міну положили, 
дак одного німця убило. Так 
дражнили німців, пока людей 
німець вигнав усіх із села і хати 
спалив. 900 дворів згорілих, 
село випалили. Через цих парті-
занов, то вони нічого не пома-
гали фронту, а тілько німців 
дражнили».

Інформантка в цьому ви-
падку не лише критично настро-
єна щодо дій партизанів, які 
фактично провокували гітлерів-
ців на репресії. Вона досить чітко 
дистанціює «простих людей» від 
влади й відверто говорить про 
мотиви поведінки учасників 
партизанського руху з місцевого 
начальства: «Ті, що були при со-
вєтській власті, дак вони пошли 
до німця. Да стали старостами. 
Да людей гонили, ловили у Гер-
манію разом з німцями. А то […] 
бачать, що наші почали вже нім-
ців гонить, так вони пішли в пар-
тизани. У нас один, той сім’ю ви-
бив у партизанах, щоб його не 
судили… (звинувачуючи). Отако. 
Ми ніде не ходили, то ми німцям 
не подчинялися, нічого. Ми 
люди такіє були. А це такіє гра-
мотні, таке робили поки не пере-
вели село».

Показово, що червоні парти-
зани, які в радянській пропа-
ганді, а інколи й у спогадах оче-
видців, фігурують як «народні 
месники», ніколи не згадуються 
в ролі захисників. Цікава модель 
взаємодії між партизанами та 
місцевими жителями описана 
у спогадах Павла Ф. (1926 р. н.) 
із Борисполя: «Когда немцы 
должны были отступать, в лесах 
сидели партизаны так называ-
емые, с этих же сел, они там 
боевых действий не проводили. 
И вот эти же австрияки, они 
местным женщинам говорят: 
«Вы пойдите к своим партиза-
нам, вы их попросите, что мы за-
втра должны отступать и сжечь 
все дома, чтобы они вышли на 

околицу, на край села, хотя бы 
начали стрелять, и мы тогда 
спокойно уйдем, вы же здесь 
женщины с детьми остались, 
чтобы не сожгли ваши дома». 
Женщины взяли водку, закуску, 
пошли к партизанам. Те ска-
зали: «Не волнуйтесь, все сде-
лаем, все будет хорошо». Время 
пришло отступать – ни пальбы, 
ничего. И австрийцам при-
шлось сжечь эти все дома, по-

тому что там еще над ними стоя-
 ли гестаповцы или эсесовцы. 
Если бы хотя бы пару каких-то 
выстрелов, то эти ушли бы и 
дома бы остались какие есть, а 
так им пришлось...»

червоні ПарТиЗани,  
які в раДянській 
ПроПаганДі, а інколи  
й у сПогаДаХ очевиДЦів, 
ФігуруЮТь як «нароДні 
месники», ніколи не 
ЗгаДуЮТься в ролі 
ЗаХисників
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ПарТиЗани Були всякі
Наші інформанти небагато мо-
жуть розповісти про бойові та 
диверсійні акції партизанів. Пе-
реказують хіба що чутки про пу-
щені під укіс поїзди (сприйняті 
із третіх вуст, а швидше з радян-
ської повоєнної історичної про-
паганди). Більше згадують про 
агітацію, саботаж, зокрема псу-
вання сільгосптехніки. Але най-
частіше в особистих спогадах 
партизани пов’я зані із «продо-
вольчими» операціями. Прак-
тично лише в такій ролі наші ін-
форманти й могли їх бачити. Ін-
коли ці акції були спрямовані 
проти німецького господар-
ського апарату. Однак здебіль-
шого заготівлі лягали на плечі 
цивільного населення. Нерідко 
партизанське «господарюван-
 ня» виливалось у відверті гра-
бунки. Хоча такі дії аж ніяк не 
завжди стають підставою для не-
гативних оцінок діяльності «на-
родних месників». Навіть маючи 
негативний особистий досвід 
спілкування з ними, інформанти 
зазвичай схильні розглядати 
його як частковий, принаймні 
такий, що не заперечує загальної 
позитивної картини партизан-

ського руху. Ніна С. (1934 р. н.) з 
Вінниччини пригадує: «Парти-
зани були всякі. Були настоящі, 
а були партизани, шо ходили по 
людях і водили таких жінок мо-
лодих… Тих, що… Зайшли до нас 
саме перед Різдвом… Зайшли і 
забирати з брата чоботи стали, 
курточка така, е-е, сестра, мамі 
дядько рідний подарив, о, вони 
вдягають… Всьо забирали, всьо 
ховали… Це такі партизани були, 
да. Шкуродьори, дерли. А жінки 
такі були... Даже в нас у селі така 
була, Ліда її звали. Ходила з 
партизанами-шкуродерами! А то 
«наші» називались, ті парти-
зани, шо обкрадали людей».

Відверто критичні оцінки 
частіше зустрічаються у спогадах 
мешканців західних регіонів. Те-
рентій З. (1929 р. н.) з Рівнен-
щини розповідає: «І що тії ков-
паківці наробили. Попалили… 
гумна. Навіщо, за що, що ті люди 
зробили, ніякого вреда їм не ро-
били, ні слова ніякого не сказав, 
не вистрілив проти їх, а вони по-
палили. Мало того, був у нас ві-
тряний млин – і того млина спа-
лили. Ну то шо, те, шо їм встре-
чалось по путі, корови чи овечки 
чи шо, то вони забирали. Ну то я 
щитаю, забирали б, та якби 
треба шось їм їсти, кормиться, а 
зачем тії гумна попалили, зачем 
отого млина спалили. Еті рускіє 
партизанки негативно относи-
лись до наших людей, а чого так 
було, я не знаю».

«скажу, як я ХоТів  
у ПарТиЗани»
Радянська пропаганда характе-
ризувала партизанський рух в 
Україні як масовий і всенарод-

ний. Не дивно, що в спогадах де-
яких інформантів часто помітне 
бажан  ня чи просто звичка пере-
більшувати масштаби явища. 
Характерний приклад – інтерв’ю 
з Володимиром І. (1927 р. н.) з 
Хмельниччини. «Не було в нас 
добра за цієї власті, німецької, – 
беззастережно заявив оповідач. 
– Вообше, народ був проти такої 

власті, боровся як міг. І парти-
зани вже в нас організовува-
лися… В нас були такі шість чо-
ловік, що пішли в партизани, 
вот». У відповідь на прохання 
згадати, хто саме пішов чинити 
опір (інформант на час війни був 
підлітком, сам уже працював їз-
довим на німецьких лісорозроб-
ках), він зміг назвати лише двох 
осіб, задумався й зі сміхом уточ-
нив: «Два чи три чоловіка в нас 
пішло в партизани».

Справді, для юнаків в Укра-
їні за гітлерівського режиму ви-
бір був небагатий: служба в по-
ліції, вивезення на примусову 
роботу до Німеччини або пар-
тизанський загін. Кожен мав 
визначитися. Григорій К. (1936 
р. н.), переповідаючи про долю 
18-річного односельця, згадує: 
«Ото такі года молоді, дівчат, 
хлопців німці вивозили на Гер-
манію. Прям’ ото брали. То 
були люди прям’ і замуровані, 
поховані, ховалися дома. А він 
пішов у ліс до партизанів». Про 
власні мотиви переходу до під-
пільної боротьби з окупантами 
щиро згадує Іван Ч. (1914 р. н.) 
з Київщини. «Скажу, як я хотів 
у партизани... Коли вже виздо-
ровів, чи мені скриваться, чи… 
лучче вже до партизанів піти». 
Утілити «бажання» виявилось, 
одначе, не так просто. До за-
гону брали аж ніяк не всіх, туди 
йшли переважно «комуністи, 
голови колгоспів, голови сіль-
рад, усей комуністичний ак-
тив, бо йому більше нікуди ді-
ваться».

Власну оцінку «масовості» 
партизанського руху стисло і об-
разно дав Петро П. (1926 р. н.) з 
Києва. На питання, чи були в 
його рідному регіоні під час Дру-
гої світової партизани, він відпо-
вів: «Після війни були, а у війну 
не було. Як вияснилось після 
вій ни, що ніхто ніде не був, а 
самі подоставали документи, що 
вони партизани, чуть не герої 
Совєцкого Союза...»

Картина в усних спогадах ні-
коли не буває повною. У кож-
ного з учасників тієї драми була 
своя правда, кожен побачив 
вій ну по-своєму. Опинившись в 
епіцентрі планетарного кон-
флікту, жінки, підлітки, діти, 
спогади яких ми переважно за-
писали, бачили його як біду й 
наругу, і жоден міф не в змозі 
стерти з їхньої пам’яті ці вра-
ження. 

інФорманТи Дуже ріДко 
свіДомо оТоТожнЮЮТь 
ПарТиЗанську ДіяльнісТь  
З оПором окуПаЦії, 
БороТьБоЮ За своБоДу  
Та виявами ПаТріоТиЗму
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як записатися в партизани
Боротьба за статистику серед «народних месників»  
була подекуди важливішою справою, аніж війна з окупантом 

м
андруючи Україною, 
уважний подорожній 
легко помітить десятки 
стел із написами «Край 

партизанської слави». Від степів 
Луганщини до лісів Волині, від 
Чернігівського Полісся до Одесь-
кого Примор’я і навіть від «еліт-
них» поселень навколо Києва до 
таких самих «бідних хуторів» на 
узбережжях Криму – скрізь гордо 
майорить гасло, яке нагадує ту-
ристам: це «край партизанської 
слави». Один із найстійкіших іс-
торичних міфів радянської пори 
живе і процвітає в сучасній Укра-
їні, старанно підтримуваний вла-
дою на всіх рівнях. 

у ПоШукаХ  
невиДимого ПарТиЗана
Наприкінці далекого 1943 року 
згідно з рішеннями ЦК КП(б)У 
на всіх землях України, зайнятих 
Червоною армією, почали ста-
ранно увічнювати пам’ять існую-
чих і неіснуючих партизанських 
загонів, усіляко глорифікуючи 
їхню діяльність. У селах Чернігів-
щини, Слобожанщини та Дон-
басу мов гриби після дощу вирос-
тали пам’ятники та меморіальні 
дошки на честь партизанів і під-
пільників, а люди зі здивуванням 

стали дізнаватися, яким актив-
ним був рух Опору в їхніх краях і 
якими «героями» насправді були 
деякі постаті, про героїзм яких 
під час німецької окупації ніхто й 
не здогадувався.  

Зі зростанням кількості па-
м’ятних знаків на честь «бійців 
невидимого фронту» впродовж 
повоєнних років уперто збільшу-
валася й чисельність самих пар-
тизанів, а також убитих ними 
противників і знищених заліз-
ничних ешелонів. Творення мі фу 
вимагало, щоб їх було багато, 
щоб усі вони були «народними 
месниками та героями», які 
змели з білого світу цілі «ворожі 
полчища». Знаючи, що насправ  ді 
радянський партизанський рух 
зовсім не був «усенародним» і 
«всюдисущим», компартійні вож-
 ді України вдалися до брехні, яка 
з кожним роком ставала дедалі 
цинічнішою. 

1 березня 1944-го, коли схід-
ний фронт перетнув межі Гали-
чини, лідер республіканської 
Компартії Хрущов доповів на ім’я 
Іосіфа Сталіна, що на території 
України оперують 35 тис. 804 ра-
дянських партизанів (до того у 
його донесеннях кількісні показ-
ники останніх ніколи не переви-
щували 30 тис.). Того самого пер-
шого дня передостанньої воєнної 
весни, виступаючи у Верховній 

Раді УРСР, Микита Сергійович 
заявив, що за всю вій  ну через 228 
радянських партизанських заго-
нів в Україні пройшли 60 тис. 
осіб. Очевидно, що ці цифри були 
найбільш реальними та близь-
кими до дійсності станом на 1 бе-
резня 1944 року. Однак згодом із 
ними стали відбуватися незбаг-
ненні метаморфози. Території, 
окуповані німцями та їхніми со-
юзниками, з кожним днем змен-
шувалися, а чисельність радян-

автор: 
іван Патриляк

Від рук червоних 
партизанів в 

Україні загинуло 

від 6 до 

15 тис. 
ворожих військ,  

із яких німці 
становлять лише 

3–7,5 тис. 



МАЙСТЕР 
ОКОЗАМИЛЮ -
ВАННЯ. 
Надсилаючи 
звіти до УШПР, 
командир 
Чернігівського 
обласного 
партизанського 
загону Микола 
Попудренко 
часто вдавався 
до приписок у 
статистичних 
показниках 
бойової 
активності своїх 
підлеглих
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ських партизанів дивним чином 
постійно зростала. 

До 20 серпня 1944-го, за зві-
тами Українського штабу парти-
занського руху (УШПР), кількість 
радянських партизанів в УРСР 
збільшилася до 115 тис., а до 
кінця 1944-го вже становила 180 
тис. У травні 1945-го респуб-
ліканська Компартія оголосила 
про діяльність 200 тис. (!) 
радянських партизанів в 
Україні. Щоб обґрунту-
вати такі незбагненні 
цифри, ЦК КП(б)У ство-
рив спеціальну комісію, 
яка спільно з дія  чами ко-
лишнього УШПР ста  ла 
збирати відомості про 
«народних месників». На 
1 вересня 1946-го вона нараху-
вала 168 тис. партизанів, однак 
бодай якісь персональні дані мо-
гли надати лише на 95 тис. 908 
осіб, а було підтверджено тільки 
4 тис. 47 осіб. 

Незважаючи на такі, м’яко 
кажучи, розбіжності з офіційно 
заявленими цифрами, керівни-
цтво республіканської Компартії 
не знітилося. Ніхто не виступав із 
заявами про те, що в поперед  ні 
підрахунки закралися неточ-
ності, натомість усі бадьоро і далі 
надували партизанську «жабу». 
1975 року українські комуністи 
вирішили, що радянській Україні 
негоже відставати за кількістю 
заявлених партизанів від брат-
ньої Білорусії, а тому розгорнули 
одіозну кампанію з «виявлення» 
нових. Достатньо було, щоб двоє 
чи троє свідків підтвердили вашу 
активну чи пасивну участь у пар-
тизанському русі – і ви могли 
отримати омріяне посвідчення 
«народного месника», яке одразу 
ж дозволяло користуватися низ-
кою соціальних пільг і привілеїв. 
Звісно ж, громадяни стали ак-
тивно записуватися в «парти-
зани». 

Для зручності всіх «ново-
бранців» ділили на три категорії: 
тих, хто брав участь у бойовій ді-
яльності того чи іншого загону 
(таких, звісно, було найменше); 
тих, хто проводив для партизанів 
розвідку та виконував окремі за-
вдання (розклеював листівки 
тощо), а також тих, хто допомагав 
харчами та одягом. За такою ло-
гікою до лав «народних месни-
ків» могли, наприклад, вписа-
тися всі, хто розмовляв із ними 
чи в кого вони відібрали десяток 
яєць або кожуха. Фактично так і 

сталося. КПУ відзвітувала, що в 
республіці виявлено вже 501 тис. 
партизанів (трохи більш як поло-
вина всіх радянських «народних 
месників», яких, за офіційною 
статистикою, був мільйон). Ще 
далі за своїх попередників пішли 
епігони комуністичного режиму, 
які у вересні 2004-го в газеті «Го-
лос України» оголосили цифру 

517 тис. (!).  

сТаТисТична 
гіганТоманія 
Цілком очевидно, що пів-
мільйонна армія «паперо-
вих партизанів» мала би 
потрощити чимало воро-
гів. Радянські історіогра-
фія та пропаганда без до-

корів сумління вказували, що на 
території України партизани 
знищили 468 тис. 682 німців та 
їхніх союзників і пособників, 
при цьому втративши убитими й 
пораненими 24 тис. бійців (!). 
Дослідники з колишньої НДР 
дещо применшували апетити 
своїх радянських колег і наполя-
гали на тому, що від їхніх рук за-
гинуло півмільйона німців та со-
юзників на всю територію СРСР 
(тобто на частку радянських пар-
тизанів в Україні буцім  то мало 
припадати 100–150 тис.). Нато-
мість західні дослідники, які 
опрацьовували архіви Третього 
Рейху, вказували на те, що жерт-
вами «народних мес ни  ків» у 
всьому Радянському Союзі стали 
від 18 до 45 тис. осіб, із яких 

лише половина припадала на 
німців, решта – на угорців, сло-
ваків, службовців місцевої полі-
ції та різних «добровольчих фор-
мувань» із народів СРСР. Тобто 
на радянських партизанів в 
Україні мог ло припадати від 6 до 
15 тис. осіб, із яких німці мали б 
становити 3–7,5 тис. Якщо вра-
хувати, що безповоротні втрати 
радянських партизанів в Україні 
(убиті, померлі від ран або зни-
клі безвісти) становили, за да-

ними УШПР, 13 тис. 956 осіб, то 
очевидно, що їхніх противників 
загинуло приблизно стільки 
само. 

Не менш гучно, ніж втрати 
живої сили німців, подавала ра-
дянська пропаганда і втрати Вер-
махтом техніки внаслідок дивер-
сій партизанів на комунікаціях. 
За партизанськими звітами вихо-
дило, що вони знищили 1566 
одиниць бронетехніки проти-
вника. Цього б мало вистачити на 
озброєння п’яти – семи німець-
ких танкових дивізій! При таких 
втратах Вермахту Червоній армії 
не було б що робити на фронті. 

Звідкіля ж бралися ці диво-
вижні цифри? Чи всі вони були 
порожніми вимислами пропа-
гандистів та агітаторів? Ні. Ле-
вову частку з них вигадували самі 
партизанські командири і від-
правляли як звіти до централь-
ного керівництва в Москву. У 
Кремлі знали про «приписки» й 
неробство багатьох партизан-
ських «вождів» (за даними сучас-
ного російського історика Олек-
сандра Гогуна, у другій половині 
1943-го 2/3 завдань, які ставив 
УШПР перед партизанами, не 
були виконані), з ними інколи 
боролися всередині системи, але 
при цьому активно використову-
вали їх із пропагандистською ме-
тою як у країні, так і поза її меж-
ами. 

ШеДеври ПриПисок 
Щоб було зрозуміліше, яким чи-
ном і в яких масштабах коман-
дири червоних партизанів обма-
нювали своє керівництво, наве-
демо кілька витягів із докумен-
тів. Так, один із організаторів 
партизанського руху на Черні-
гівщині Микола Попудренко у 
своєму щоденнику 22 лютого 
1942 року написав: «З Хоромного 
прийшло 12 осіб у загін. У цьому 
селі можна взяти до 200 людей. 
З Єліного прийшло 5 осіб. Ба-
жання вступати до загону ви-
няткове. У зв’язку з цим дали 
тов. Хрущову телеграму: «До 
загону щодня вступає до 50 лю-
дей. Ще раз прошу викинути 
озброєння відповідно до нашої 
заявки». Лише за місяць при та-
кому поповненні загін мав би 
розростися до півтори тисячі бій -
ців, а насправді збільшився про-
тягом війни зі 180 до 680. 

Так само неправдиво інфор-
мували начальство й про вбитих 
противників. Власне, саме воно 

Зі ЗросТанням кількосТі 
Пам’яТниХ Знаків на чесТь 
«БійЦів невиДимого 
ФронТу» уПерТо 
ЗБільШувалася  
й чисельнісТь самиХ 
ПарТиЗанів
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часто провокувало партизанів на 
брехню. Наприклад, той самий 
Попудренко 15 червня 1942-го 
писав у щоденнику, що «центр» 
установив певну «таксу» за вби-
тих противників, а оплатою були 
ордени: «Орден Вітчизняної вій
 ни I ступеня: 1. За винищення 83 
німців. 2. За підірвання бази 
пального. 3. За знищення еше-
лону з пальним або зброєю. 4. За 
знищення б[оєприпасів] і аварії. 
5. За підірвання моста через 
річку. 6. За збитий літак. 7. За 
знищення трьох танків. 8. За 
підпал літаків на аеродромі. Ор-
деном Вітчизняної в[ійни] II 
ступеня: За винищення 37 оку-
пантів».

Уже через два дні після отри-
мання інформації про нагороди 
за вбитих німців Попудренко на-
діслав до УШПР подання на на-
городження 93 партизанів свого 
загону. Через якихось два місяці 
на замовлення «центру» він уза-
галі спрямував відверто пропа-
гандистські матеріали про втрати 
противника: 

«Отримали радіограму Ко-
ротченка і Строкача, що напри-
кінці серпня буде мітинг пред-
ставників українського народу й 
щоб ми надіслали радіограму з 
вітанням українському народу. 
Дібрали цифри. Убито німців та 
угорців – 2433. Націоналістів – 
204. Старост і поліцейських – 
518. Знищено автомашин – 85. 
Мотоциклів – 25. Складів – 5. 
Мостів різних – 27. Тракторів – 
2. Ешелонів – 24 (?).Спиртозаво-
дів – 3. Водокачок – 1 (?). Млинів 
– 1. Коноплезаводів – 1. Знищено 
спирту – 4200 д[ека]л[ітрів]. 
Телефон[ної] лінії – 20 км. Теле-
фонних апаратів – 34. Захо-

плено трофеїв: кав[алерій сь  ких] 
сідел – 120, коней – 100, ст[анко
вих] кулеметів – 8, руч[них] ку-
леметів – 24, мінометів – 3, ав-
томатів – 4, гвинтівок – 309, 
патронів – 62 703, гармата 27
мм – 1». 

«Підібрані» Попудренком 
цифри були дуже показові. Адже 
захопленої трофейної зброї не 
вистачило б навіть для того, щоб 
«озброїти» вбитих поліцейських і 
старост, не кажучи вже про нім-
ців та угорців. Командир Черні-
гівського обласного партизан-
ського загону записав у свій актив 
2433 німців та угорців і 518 полі-
цейських, тоді як, за даними ні-
мецьких спецслужб, поліція без-
пеки СС за три місяці (від 1 ве-
ресня до 1 грудня 1942 року) на 
всій окупованій території СРСР 
від дій партизанів втратила вби-
тими 174 службовців, поране-
ними – 132, зниклими безвісти – 
13. А поліція, сформована з місце-
вих мешканців, за цей самий час 
у боях із партизанами недораху-
вала убитими 205 осіб, поране-
ними – 127, зниклими безвісти – 
133.    

Аналогічна ситуація з липо-
вими звітами-агітками надхо-
дила і з інших загонів та з’єд нань. 
Так, керівник розвіду валь  но-
диверсійної групи УШПР Ли-
сенко викривав «активну» діяль-
ність командира диверсійної гру-
 пи Головного розвідуправління 
Червоної армії Кузьми Гнідаша 
(«Кіма»), що дислокувалася в 
межиріччі Дніпра та Десни: «Кім 
розповідав, що він своєю групою 
з 05.04.42 р. по 15.11.42 р. пустив 
під укіс 11 ешелонів із німцями 
та німецькою технікою, за що 
він та окремі члени його групи 

відзначені урядовою нагородою, 
а пізніше самі члени групи Кіма 
розповідали нам, що все це дур-
ниця, ніяких 11 ешелонів під укіс 
Кім не пустив, а просто переда-
вав липові зведення в центр».  

10 січня 1943 року представ-
ник ЦК КП(б)У Іван Сиромолот-
ний, рейдуючи з ковпаківським 
з’єднанням межею українсько-
білоруського Полісся, телеграфу-
вав у Москву, що дорогою їм зу-
стрічаються десятки партизан-
ських загонів (деякі з них налічу-
вали по кілька тисяч осіб), які ні-
чогісінько не роблять, а ведуть 
напіврозбійницький спосіб жит-
 тя і шлють неправдиві звіти: «Ми 
зустрічалися з десятками чис-
ленних загонів у Білорусії, від-
верто скажу, не мали жодного 
боєздатного – ці загони можна 
назвати так: народні утри-
манці. Ймовірно, вони займа-
ються тільки окозамилюван-
ням. Це, можливо, тому, що в 
них на рахунку сотні ешелонів, 
що йдуть під укіс, але наші роз-
відники і ми ніде не бачили нія-
ких залишків та слідів цих еше-
лонів».  

Аналогічними відомостями 
про липові звіти (особливо про 
втрати живої сили та техніки 
противником) дослідники воло-
діють практично щодо всіх ве-
ликих з’єднань і загонів черво-
них партизанів (від Полтав-

щини до Волинського Полісся). 
Люди з «чистим» сумлінням 
справно «бомбардували» своє 
начальство в Москві донесен-
нями про власні подвиги. І хоча 
правда дуже швидко ставала ві-
дома керівникам партизанських 
штабів і компартійним бонзам, 
вони воліли тримати її в тіні, 
адже міф про «всемогутню й 
всенародну партизанську ар-
мію» в тилу противника мав 
жити й укорінюватися у свідо-
мості громадян великої дер-
жави, назавжди затираючи в їх-
ніх головах сліди правди.  

Про лиПові ЗвіТи віДомо 
ПракТично По всіХ 
великиХ З’ЄДнанняХ 
і ЗагонаХ червониХ 
ПарТиЗанів – віД 
ПолТавщини До 
волинського Полісся
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рецепти радянської алхімії
Як формувався комуністичний міф про «всенародну боротьбу  
в тилу німецьких військ на окупованій території України»

у
казом президента України 
Леоніда Кучми 2001 року 
«...на підтримку ініціативи 
ветеранів війни та з метою 

всенародного вшанування по-
двигу партизанів і підпільни-
ків...» було запроваджено нове 
свято – День партизанської слави 
(22 вересня). Його поява, до чого 
не спромоглися додуматися на-
віть радянські ідеологи, окрім 
того що була черговою поступ-
кою лівому електоратові, стала 
наочним прикладом доміну-
вання в Україні офіційної пам’яті 
«Великої Вітчизняної війни», а 
точніше її пізньої пострадянської 
модифікації. Леонід Куч  ма по-
дбав також про комуністичних 
підпільників, видавши 18 лютого 
2002-го розпорядження «Про 
святкування 60-річ  чя створення 
підпільної молодіжної організа-
ції «Молода гвардія» й особисто 
взявши участь в урочистостях. 
Натомість 60-річчя створення 
УПА залишилося непоміченим 
офіційною владою. 

Цей конфлікт пам’ятей на-
очно демонструє корінну відмін-
ність між двома основними іден-
тичностями, що є в нашій дер-
жаві: українською самостійниць-
кою, що засуджує добу сталінізму 
як колоніальний період для 
України й шанує всіх тих, хто на-
магався визволити свою батьків-
щину з тенет червоної імперії, та 
пострадянською, яка тішиться 
спадщиною СРСР, вважає її рід-
ною, а радянських героїв, котрі 
воювали проти незалежності 
України, – своїми. За останні два 
десятиліття самостійності укра-
їнську модель історичної пам’яті 
так і не було цілковито вироб-
лено й запроваджено. Вона все 
ще лишається неповноцінною та 
малоросійською. 

у Тіні кульТу  
великого вожДя
Формування радянської моделі 
пам’яті розпочалося ще під час 
самої війни. Восени 1943 року, до 
Дня визволення Києва, а потім 
восени 1944-го, до дати остаточ-

ного звільнення України від оку-
пантів, у ЦК КП(б)У було скла-
дено масштабний план спору-
дження монументів визволите-
лям: пантеону героїв Вітчизняної 
війни, погрудь генералів, які 
брали участь у визволенні україн-
ських міст, окремих монументів 
«Слава» та «Перемога», а також 
пам’ятників героям партизан-
ської війни в багатьох населених 
пунктах Сумської, Чернігівської, 
Сталінської та Ворошиловград-
ської областей. У Києві мали по-
будувати монумент «Перемога», 
який утілював би «боротьбу ра-
дянського народу проти інозем-
них загарбників і допомогу росій-

ського народу та інших народів 
СРСР і великого Сталіна україн-
ському народу у визволенні тери-
торії Радянської України».

Від самого початку міф «Ве-
ликої Вітчизняної війни» розбу-
довувався передусім як роздмуху-
вання заслуг самого великого 
вождя. Решта було лише тлом 
для демонстрації його величі 
та геніальності. Свято перемоги  
9 травня невдовзі було ліквідо-
ване Сталіним як вихідний день. 
1949 року розпущено спеціальну 
Комісію з вивчення ВВВ, ство-
рену 1942-го при АН УРСР, а 
виставку-музей «Партизани Укра-
їни у Великій Вітчизняній війні», 

автор: 
владислав 
гриневич
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що опікувалася збиранням доку-
ментів і спогадів, закрито.

Однак той факт, що в перші 
місяці війни низка радянських 
республік потрапили під ні-
мецьку окупацію і перебували під 
нею кілька років, потребував пев-
них тлумачень: як сприйняло на-
селення нацистський режим, чим 
воно займалося весь той період 
тощо. Відповіддю на це став ра-
дянський міф про «всенародну 
боротьбу в тилу ворога на окупо-
ваній території». Він мав пере-
крити всі ті незручні місця, що іс-
нували в історичній пам’яті сус-
пільства: поспішна втеча кому-
ністичної влади та вияви не-   
лояль  ності до неї з боку насе-
лення, масштабна економічна і 
війсь кова колаборація з ворогом, 
діяльність місцевих націоналіс-
тів – усі ті проблеми, які на тлі ге-
роїчної перемоги випирали, мов 
те шило з мішка. Саме це стало 
вагомою причиною перманент-
ної гіперболізації та глорифікації 
партизанської теми в українській 
радянській історіографії й офі-
ційному дискурсі. 

ТруДнощі міФоТворення  
Творення цього міфу виявилося 
непростою справою. Факти все-
народної боротьби доводилося 
буквально висмоктувати з 
пальця. Бажання партійних істо-
риків довести існування потуж-
ного народного опору німецькій 
окупації в Україні подекуди 
можна було назвати «пересо-
лом». Наприклад, 1957 року че-
рез «помилки у висвітленні істо-
ричних подій і явищ» Головліт не 
допустив до друку працю «На-
родна боротьба на Україні в роки 
Великої Вітчизняної війни», яку 
підготувала АН УРСР. Окрім 
низки зауваг, пов’язаних із зара-
хуванням до «керівників та орга-
нізаторів партизанської бо-
ротьби» сумнівних осіб, суттєвою 
вадою було визнано детальний 
опис руйнації фабрик, заводів, 
електростанцій, яку начебто іні-
ціювали партизани. Виходило, 
що «народні месники» вивели з 
ладу понад 1,6 тис. таких об’єктів. 
«Складалося таке враження, – за-
значали цензори, – буцімто не 
гітлерівці знищили промисло-
вість України, а партизани».

Складність формування міфу 
полягала й у тому, що загалом і 
сталінські генерали, і партократи 
як під час війни, так і по її завер-
шенні не виявляли до партизанів 

великого пієтету. Зокрема, це по-
яснювалося певною підозрою до 
них через тривале перебування 
на окупованій території, частково 
через зневажливе ставлення до 
«народних месників» як до на-
півбандитів, у чиїх загонах панує 

дух «партизанщини» – своєрід-
ний антипод військової та партій-
ної дисципліни. Тож своїм підне-
сенням партизанський міф за-
вдячує Микиті Хрущову, який на-
магався в такий спосіб підсилити 
український радянський патріо-
тизм, водночас шукаючи під-
тримки республіканської партій-
ної номенклатури, у якій пред-
ставники партизанських кланів 
посіли після війни поважне 
місце.

Врешті-решт спільними зу-
силлями партійної номенклатури 
й «творчої інтелігенції» міф про 
«всенародну боротьбу в тилу ні-
мецьких військ на окупованій те-
риторії України» поступово 
утверджувався в суспільній свідо-
мості. Мемуари та романи учас-
ників партизанського руху в 
Україні Сидора Ковпака, Олексія 
Федорова, Петра Вершигори та 
інших, що з’явилися вже в перші 
повоєнні роки, перевидавалися в 
республіці дедалі більшими на-
кладами. Водночас щоденники 
та польові записки командирів 
загонів «народних месників», у 
яких відобразилися непарадні й 
тіньові сторони партизанського 
руху, були сховані в архівах, так і 
не побачивши тоді світу, адже 
вони здатні радше спростувати 
цей міф, аніж посилити його. 

У 1948-му, з розпуском Укра-
їнського штабу партизанського 
руху було засновано Комісію у 
справах колишніх партизанів 
при Президії Верховної ради 
УРСР, мета якої – упорядкування 
особових справ колишніх «на-
родних месників» (фактично 
формальні їх перевірка та реє-
страція), увічнення пам’яті про 
них та різні матеріально-побутові 
питання. Майже 40 років нею ке-
рували по черзі колишні парти-
занські командири Сидір Ковпак 
та Олексій Федоров. Ця комісія 
існує й досі як доволі політизо-
вана пострадянська ветеранська 
організація, що опікується про-
блемами «виховання патріо-
тизму в молоді», і саме їй ми за-
вдячуємо появі нового партизан-
ського свята.

Однією з тенденцій творення 
блискучого міфу про всенарод-
ний партизанський рух стало 
перманентне збільшення кілько -
сті його учасників. Цифра 220 тис. 
партизанів, яку Микита Хрущов 
оголосив на XVI з’їзді КП(б)У в 
1949 році, невдовзі перестала 
влаштовувати нових керівників 
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УРСР, бо порівняно з Білорусією, 
де їх нарахували вдвічі більше, 
республіка поставала в невигід-
ному світлі. Тож напередодні 20-ї 
річниці перемоги київська філія 
Інституту історії партії почала 
збирати в областях свідчення про 
участь громадян України в парти-
занському русі та підпіллі. Однак 
дані, що надійшли з обласних ар-
хівів, викликали в Києві збенте-
ження. Скажімо, в Запорізькій 
області відшукали лише 337 «на-
родних месників» і 44 підпільни-
ків, а також 285 осіб, які сприяли 
їм у роки війни. Директор Інсти-
туту Іван Назаренко не зміг при-
ховати розчарування та роздра-
товано написав на документі: 
«Невже так було?».

До Запоріжжя відрядили пра-
цівника Інституту, який «розтлу-
мачив завдання ЦК» місцевому 
керівництву. Перерахували і... 
знайшли ще 192 056 учасників 
«всенародної боротьби 1941 ро-
ку», багато з яких, як стверджува-
лося, надалі стали партизанами 
та підпільниками. Завдяки такій 
алхімії було виведено нові, абсо-
лютно фантастичні цифри: 501 тис. 
українських партизанів і 100 тис. 
підпільників. А згодом Герой 
Радянського Союзу партизан та 
історик Всеволод Клоков на-
віть довів кількість перших до 
600 тис.

ТоТальна героїЗаЦія 
Хоча меморіалізація партизан-
ського руху – спорудження па-
м’ятників, обелісків, меморіаль-
них дощок на честь його учасни-
ків – розпочалася відразу після 
війни, однак лише за брєжнєв-
ських часів, коли творення міфу 
«Великої Вітчизняної» досягло 
свого апогею, партизанська тема 
сягнула свого найбільшого роз-
витку. Передусім це стосувалося 
музеєфікації об’єктів, пов’язаних 
із партизанським і підпільними 
рухами. У 1965 році 697 га в ліс-
ному урочищі «Спадщанська 
дача» Путивльського лісництва, 
де були землянки з’єднання Си-
дора Ковпака, зарахували до за-
повідних ділянок лісу. У 1967–
1975-му відновили частину зем-
лянок у Єлінському лісі (Щорсів-
ський район Чернігівської об-
ласті), де базувалися з’єднання 
партизанських загонів Федорова 
та Попудренка. 

1968-го згаданій вище Комісії 
у справах колишніх партизанів та 
низці інших установ було дору-

чено підготувати картосхеми 
діяль ності «народних месників» і 
підпілля з визначенням місць 
установлення обелісків і пам’ят-
них знаків. 1979-го політичне ке-
рівництво України зобов’язало 
обкоми партії та інші організації 
активізувати роботу з увічнення 
подвигів партизанів і створення 
меморіальних місць пам’яті. 

Разом із тим розробка парти-
занської тематики постійно пере-
бувала під пильним оком ідеоло-

гічних церберів. Будь-які спроби 
відійти від офіційної схеми й ро-
зібратися у складнощах історії 
радянського партизанського руху 
наражалися на жорсткий опір. 
Після публікації 1971 року в жур-
налі «Вітчизна» повісті письмен-
ника-партизана Юрія Збанаць-
кого «Ми не з легенди» двічі Ге-
рой Радянського Союзу партизан 
Олексій Федоров влаштував авто-
рові справжнє шельмування за 
те, що той насмілився поставити 

під сумнів масовість партизан-
ського руху і спробував описати 
непростий шлях його станов-
лення у 1941-му.

Насправді за часів СРСР годі 
було очікувати правдивого ви-
вчення цієї тематики. В основу 
творення міфу «про всенародну 
боротьбу в тилу ворога» була за-
кладена глибинна суперечність. 
Тієї морально-політичної єдності 
радянського суспільства, єдності 
партії і народу тощо, на чому на-
стійливо наголошували комуніс-
тичні ідеологи, насправді ніколи 
не існувало. Як свідчать останні 
дослідження, зокрема й автора 
цієї статті, в Україні на початку 
німецької інвазії кількість тих, 
хто бажав сталінському режиму 
поразки у війні, була принаймні 
не меншою, ніж тих, хто прагнув 
його захищати (див. Тиждень, 
№ 6/2013). 

Безумовно, участь громадян у 
боротьбі проти ворога-окупанта є 
шляхетною справою. Але це пра-
вильно лише в тому разі, коли 
чинний режим свої ж громадяни 
не сприймають як ще гірший за 
окупаційний. Після років колек-
тивізації, Голодомору, масових 
репресій тощо сталінський ре-
жим був в Україні вкрай непопу-
лярним, чого не скажеш про гіт-
лерівський, на який частина на-
селення покладала надії щодо 
визволення від більшовизму.  

Цю дилему порушив у романі 
«Рай» письменник, колишній 
доброволець-червоноар мі єць та 
політичний емігрант Василь 
Барка. «Можливо, – писав він, – 
війна ударить як криця або кре-
мінь, аж іскри посиплються і об-
палить очі всім, що байдуже див-
ляться на боротьбу; посиплються 
на всі кінці, примусять вибирати: 
з ким ти? Кому служить душе 
твоя, небу чи пеклу? Отут то й є: 
вибрати трудно, бо то – «два чо-
боти – пара»: московський і бер-
лінський. Хто з українців бити-
меться проти червоної смерті – 
матиме рацію; хто битиметься 
проти чорної – теж матиме ра-
цію; як також і той, хто бити-
меться проти обох. Лише той не 
матиме рації, хто проголосить 
«моя хата скраю» найвищою му-
дрістю земною».  

У пострадянські часи сусаль-
 не золото на міфі про партиза-
нів – народних месників знач-
 но притлумилося. Чимало з їхніх 
гучних подвигів наразі вже не ви-
даються такими героїчними. 

міФ Про раДянськиХ 
ПарТиЗанів мав ПерекриТи 
всі Ті неЗручні місЦя, 
що існували в ісТоричній 
Пам’яТі сусПільсТва
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винахідник 
фатальної 

жінки
Як скандально-пікантна слава  
Леопольда фон Захера-Мазоха  

переважила літературну 

Д
оля деяких – часто до-
сить вагомих – імен у 
культурі є дуже пара-
доксальною. Послідов-

ний республіканець Макіа-
веллі сформулював принцип 
розподілу гілок влади задовго 
до Джона Локка. Крім того, він 
вважав Брута героєм республі-
канського Риму, а Цеза  ря – 
деспотом і зрадником ідеалів 
республіки, який цілком за-
служив свою смерть. Проте 
його ім’ям зрештою називають 
етико-політичну доктрину, що 
виправдовує будь-які засоби в 
досягненні єдиновладдя, – ма-
кіавеллізм. Бо ж прочитати 
«скандально відомого» «Дер-
жавця» значно легше, ніж 
менш відомі, «занадто сухі» 
«Роздуми над першою декадою 
Тіта Лівія».

Схожа доля спіткала і ко-
лись прославленого прозаїка 
Австро-Угорської імперії Лео-
польда фон Захера-Мазоха. 
Якщо за свою літературну ді-
яльність він зреш тою отримав із 
рук президента Французької 
Республіки найвагомішу наго-
роду – орден Почесного легіону, 
то нині його ім’я в непідготовле-
ного читача асоціюється з кай-
данами, батогами, латексними 
костюмами та іншими виро-
бами, які пропонують покупцям 
численні крамнички «інтимних 

Тиждень продовжує серію публікацій, у яких пропонує глибші тлумачення значу-
щих для світової культури творів. У № 27/2012 ішлося про антиутопію Рея Бредбері 
«451° за Фаренгейтом». Про детективи Аґати Крісті як відображення ї ї біографії ми 
писали в № 34. Об’єктом літературно-політичного аналізу в № 40 став пост-
модерністський роман «Ім’я троянди» Умберто Еко. Рубрика «Культурний мінімум» 
у № 47 була присвячена скандальній «Лоліті» Владіміра Набокова. У № 1-2/2013 ми 
звернули увагу на найфундаментальніший твір Ґабріеля Ґарсіа Маркеса «Сто років 
самотності». № 8 розкривав особливості «Жінки французького лейтенанта» Джона 
Фаулза. У № 17-18/2013 ішлося про соціальну складову «Сніданку під «Тіффані» 
Трумена Капоте. Про чоловічий роман «Татарська пустеля» Діно Буццаті можна ді-
знатися з № 28/2013. У цій літературній розвідці читайте про «Венеру в хутрі» Лео-
польда фон Захера-Мазоха – твір, який спричинив появу терміна «мазохізм». 

автор:  
іван коломієць



БіограФічна ноТа 
леопольд ріттер фон Захер-мазох народився у Львові 1836 року в родині началь-
ника поліції та професорської доньки. Зважаючи на слабке здоров’я, його віддали на ви-
ховання українській селянці Гандзі в містечко Винники. Саме їй ми завдячуємо любові 
Захера-Мазоха до України (згодом він навіть вигадав собі українську генеалогію, на якій 
усіляко наголошував). 1848-го сім’я назавжди покидає Львів у зв’язку з переведенням 
батька на аналогічну посаду в Празі. Більше в Україні Леопольд фон Захер-Мазох не був 
(за винятком короткотривалої подорожі вже в зрілому віці), проте постійно повертався у 
своїх творах. Від 1865 року йде відлік шаленої популярності письменника. Відкриває 
Захера-Мазоха для німецькомовної публіки віденський літературний критик Фердинанд 
Кюрнберґер, пишучи передмову до «Дон Жуана з Коломиї». Віднині його твори друкують 
у найпрестижніших німецьких видавництвах. 1886-го побачила світ праця Ріхарда фон 
Крафт-Ебінґа «Psycho  patia Sexualis», у якій він вводить термін «мазохізм». У 1967-му Жиль 
Делез видає «Представлення фон Захера-Мазоха», у якому радикально розриває зв’язок 
письменника з його побратимом за «лихою славою» в психіатрії Маркізом де Садом. 
Згодом цей твір стає класикою філософії.

товарів». Парадокс у тому, що ні-
чого чи майже нічого такого у тво-
рах Захера-Мазоха немає. Як 
влучно з цього приводу вислови-
лася поетеса Еліна Войцеховская: 
«Якби Леопольд фон Захер-Мазох 
хотів зодягнути свою Венеру в кау-
чук – всі технічні можливості для 
цього в нього були, то він так і зро-
бив би». Проте не зробив. Отже, не 
хотів. 

ДіагносТика чуТТЄвосТі
Насправді дещо пікантною, пер-
верзійною славою, яка ще за 
життя письменника, а згодом і в 
наступних сторіч-
чях переважила  
та замістила собою 
славу літературну, 
Леопольд фон За-
хер-Мазох має за-
вдячувати іншому 
своєму не менш 
прославленому спів -
вітчизникові, «бать- 
кові» сексопатоло-
гії та криміналіс-
тичної психіатрії 
Ріхардові фон Кра-
фт-Ебінґу, котрий, 
власне, і є автором 
терміна «мазохі зм». 
За логікою остан-
нього, якщо Захер-
Мазох у літературі найкраще опи-
сав те явище, для якого в гранді-
озній «періодичній системі люд-
ських збочень» він підготував 
окрему «клітинку», саме його ім’я 
щонайкраще підходило для її мар-
кування. У своїй найфундамен-
тальнішій праці «Psychopathia 
Sexualis» відомий науковець і за-
кріпив навіки ім’я Леопольда фон 
Захера-Мазоха за сексуальною де-
віацією, яка полягає в тому, «що 
суб’єкт на ґрунті статевих відчут-
тів та покликань перебуває у владі 
уявлення, що він має бути цілко-

вито і безумовно підкорений волі 
іншої особи». 

Проте є всі підстави стверджу-
вати, що око досвідченого психіа-
тра і клініциста побачило у творах 
Захера-Мазоха те, що хотіло поба-
чити, тим більше що численні 
па цієнти-кореспон  денти Крафт-
Ебін ґа в листах до нього нео-
дмінно вказували цього прозаїка 
як одного зі своїх улюблених авто-
рів. Проте чи не про таких читачів 
висловився ще один «прославле-
ний» психіатрією літератор Мар-
кіз де Сад: «Хтозна, може, їх би 
розбестило і читання Сенеки?». 

Тож чи варто їм 
віддавати ексклю-
зивне право на тлу-
мачення Захера-
Мазоха? Що в ньо-
 му є ще, окрім того 
очевидного, підмі-
ченого Ріхардом фон 
Крафт-Ебінґом? Для 
цього, звісно ж, вар  -
 то звернутися до 
найзнаменитішого 
роману письменни -
 ка «Венера в хут-
 рі», який, влас  не, й 
обезсмертив його 
ім’я в літературі.

Перше, що впа-
дає у вічі під час 

прочитання твору, то це зовсім не 
мазохізм, як, можливо, дехто очі-
кував, а апологія життєрадісної 
античної чуттєвості (що, в прин-
ципі, є типовим для класицист-
ського XIX сторіччя): «Для мене 
життєрадісна чуттєвість еллінів – 
радість без страждань – є ідеалом, 
до якого я намагаюся прагнути в 
житті. Бо в те кохання, яке пропо-
відують християнство, сучасне сус-
пільство, його лицарі духу, я не 
вірю. Пог ляньте-но на мене – я на-
багато гірша за єретика, я язич-
ниця», – пристрасно кидає головна 
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героїня Ванда в очі своєму ко-
ханому Северинові.

Часом апологія життєра-
дісної чуттєвості Леопольда 
фон Захера-Мазоха стає апо-
логією «вільного кохання»: 
«Ми вірні, доки кохаємо. Ви 
ж вимагаєте від жінки ві-
рності й без кохання, при-
страсті без насолоди… Гово-
рите про обов’язки там, де 
мова може йти лише про за-
доволення», – проголошує 
Ванда. Ці несумісні з вікторі-
анською мораллю речі пись-
менник пише в консерватив-
ному XIX сторіччі! І саме тією 
несумісністю поясню  ється 
традиція дещо роздратованого 
зневажливого мовчання, що 
згодом склалася навколо фі-
гури Захера-Мазоха в німець-
комовному літературознавстві 
кін  ця XIX – почат  ку XX сто-
ліття. Французька ж кри-
тика, навпаки, незмінно ста-
вила його на третю сходинку 
в «німецькомовному панте-
оні» після Ґете і Гайне.

У «Венері в хутрі» Ванда 
взагалі багато розмірковує 
вголос, проте саме Северин 
постійно підштовхує її до цьо-
 го. У Захера-Мазоха емансипа-
ційний момент дуже силь-
ний – і це ще одна цікава його 
особливість. Роман завершу-
ється справжнім феміністич-
ним маніфестом, цього разу 
вже в устах Северина, котрий 
сумлінно засвоїв численні 
уроки, які надала Ванда, зо-
крема, за допомогою фізичних 
покарань: «Товаришкою чоло-
віка жінка може стати лише 
тоді, коли цілком буде зрів-
няна з ним у правах, в освіті та 
праці». 

Саме Леопольда фон За-
хера-Мазоха, а не його по пе-
редників-романтиків (у яких 
ще занадто багато містики – 
від них нам дістався вираз 
«жінка-вамп») чи Маркіза де 
Сада (чиї лібертинки, зокрема 
Жюльєтта, у своїх практиках 
фактично є безстатевими ме-
ханізмами) можна вважати 
винахідником фатальної жін-
 ки. Северин потрапляє під 
владу чарів Ванди, у певному 
сенсі він, мов античний Піг-
маліон, її і створює, розкриває 
вольові задатки, зрештою, за-
кохується в неї. Проте фінал 
історії, на відміну від анти-
чної, невеселий – жінка кидає 

ліТераТурні Та кінемаТограФічні Паралелі
«мальва ланда»  
Юрія винничука
У цьому романі також є образ фа-
тальної жінки – Мальви Ланди. Що-
правда, хоч як це парадоксально, го-
ловний герой перетинається з нею 
тільки у своїх снах, за винятком епі-
зоду, коли бачить її здаля на балу, не 
знаючи, що то вона. І хоча від самого 
початку ця жінка є лише мрією-сном, 
саме вона веде головного героя, 
вводить його у фантасмагоричне і 

гротескне королівство Львівської сміттярки. І Леопольд 
фон Захер-Мазох, і Юрій Винничук дуже міцно закорі-
нені саме в галицькому матеріалі, обидва проповідують 
власний, специфічний варіант «вільного кохання». 

«основний інстинкт»  
Пауля вергувена
Класичним і найкращим кіновтілен-
ням у сучасній масовій культурі ви-
найденої Леопольдом фон Захером-
Мазохом фатальної жінки є Кетрін 
Трамелл, яку зіграла Шерон Стоун. 
Головний герой Нік Каррен (Майкл 
Дуглас), який розслідує резонансне 
вбивство, закохується в письмен-

ницю, авторку детективів. Так само як у романі Захера-
Мазоха Ванда говорить і здійснює проговорене, Кетрін в 
«Основному інстинкті» не лише пише детективи, а й вті-
лює створені нею сценарії в життя. Вона вже сама є ре-
жисером власних постановок, наприкінці XX століття їй 
уже не потрібне чоловіче начало як «виховне». Що-
правда, і тут першою жертвою в низці вбивств є профе-
сор психіатрії, який колись консультував її. Про популяр-
ність, а отже, симптоматичну важливість для культури 
цього фільму свідчить той факт, що він дуже швидко ро-
зійшовся на кіноцитати, численні алюзії та пародії у сві-
товому кінематографі.

свого творця, ламаючи йому 
долю, бо жадає не володарю-
вання/підкорення, а рівних 
стосунків, і в цьому полягає 
чи не головний урок Захера-
Мазоха. 

межова Фігура 
Утім, не Венерою єдиною Лео-
польд фон Захер-Мазох про-
славився в тогочасній Європі 
як… письменник з України. 
Саме за його «Коломийський 
цикл» оповідань, що розкрив 
Європі XIX сторіччя екзотику 
найсхіднішої, галицької око-
лиці Австро- Угор ської імперії, 
французький президент і наго-
родив його орденом Почесного 
легіону. 

Власне, Захер-Мазох є та-
кою самою межовою фігурою, 
як і Гоголь: для обох україн-
ська культура була надзви-
чайно важливою, проте ні той, 
ні той не писав українською. 
Та все ж уявити їхню творчість 
поза межами української куль-
тури неможливо – навіть у 
«Вене  рі в хутрі» зав’язка та 
розв’язка відбуваються на Га-
личині. Ця немовно визначена 
включеність не єдине, що рід-
нить Гоголя із Захером-Ма-
зохом: перший відкрив Укра-
їну тогочасній російській імпер-
ській столиці Санкт-Петер   бур-   
гу, другий – тогочасній Європі. 
Звісно, у випадку обох цих ав-
торів ідеться про їхнє особисте 
й особливе, міфічне бачення 
України. Тож у цьому контексті 
не дивують гіркі слова Івана 
Франка про Леопольда фон 
Захера-Ма зо  ха, сказані ним у 
листуванні: «Він вигадує про 
Галичину нечувані речі».

«Нечувані речі» зрештою 
зле пожартували із Захером-
Мазо хом. «Йому так і не вда-
лося віднайти вітчизну для 
свого таланту. Йому так і не 
вдалося стати частиною яко-
гось цілого. Правду кажучи, це 
було б йому і не так просто зро-
бити. Де те ціле, чиєю части-
ною він міг би стати? Він ніде 
не був закоріненим. До вели-
кого минулого австрійської лі-
тератури він звернутися не міг, 
оскільки «великий дух» був 
йому чужим. Німців він нена-
видів, слов’ян ську культуру пе-
реріс», – так відгукнувся на 
смерть Захера-Мазоха в 1895 
році «батько віденського мо-
дерну» Герман Бар. 

ПРИНАДНИК. 
Пам’ятник Мазоху  
у Львові – популярне 
місце серед туристів 
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Традиція по-новому
Американська режисерка українського походження Вірляна Ткач 
про експериментальність і зрозумілість театру, культуру на межі  
та боротьбу за глядача

«Т
еатри Нью-Йорка 
розкрили нам нашу 
професію в усіх ас-
пектах: треба просто 

багато працювати і вчитися», – 
згадує своє знайомство з амери-
канською режисеркою Вірляною 
Ткач та заснованою нею мис-
тецькою групою Yara керівник 
харківського театру-студії «Ара-
бески» Світлана Олешко. За два 
десятиліття існування Yara Arts 
Group Вірляна Ткач, яка висту-
пає ще й у ролі перекладача, 

ознайомила американського гля-
дача з поезіями Сергія Жадана, 
Оксани Забужко, Олега Лишеги, 
Наталки Білоцерківець, Віктора 
Неборака, зі співом Ніни Матві-
єнко, Мар’яни Садовської та на-
віть колядників із Криворівні. 
Але режисерка з українським ко-
рінням творить щось значно 
більше за український театр. Не-
дарма в її виставах грають ак-
тори різних рас і національнос-
тей, звучать різні мови, вво-
дяться киргизькі й бурятські ри-

туали. Вистави-дійства Вірляни 
Ткач – це завжди така собі 
спроба полілогу поміж різними 
видами мистецтва: тут і музика, 
і відеоінсталяції, і фотографії, і 
література, й акторська пластика. 
Такою самою багатошаровою, 
але з виразною українською лі-
нією є і нова вистава Yara Arts 
Group «Капітан Джон Сміт».

ПроекТи З нуля
В Америці й практично в 
усій Європі немає такої теа-
тральної системи, як в Укра-
їні, коли є державні театри 
з постійним приміщенням, 
штатними акторами та ре-
жисерами. Це надто затратно. 
Сьогодні всі театри Сполучених 
Штатів поділені на комерційні 
бродвейські, які грають ту саму 
виставу сім разів на тиждень, і 
некомерційні. Театр у Нью-
Йорку – найбільша індустрія. 
Місто вже зрозуміло, що всі інші 
види заробітку можуть зникати, 
а мистецтво лишиться назавжди. 
Американські митці, на відміну 
від українських, не чекають на 
сприяння уряду. Мистецтво під-
тримують різні фундації та при-
ватні спонсори.

За кожну виставу експе-
риментальному театру, як 
Yara Arts Group, потрібно 
боротися. Проте, думаю, це і є 
та причина, чому й далі займа-
юся театром. Я колись працю-
вала в комерційному театрі, була 
другим асистентом у прекрасній 
виставі «Амадеус». Але показу-
вати один спектакль цілий тиж-
день – це убивче і для акторів, і 
для режисера, гірше, ніж робота 
на фабриці. А ось в експеримен-
тальному театрі кожен проект 
починаєш із нуля, але ж що-
разу перед тобою всі можливості 
світу!

Американський сцено   - 
г раф японського походження 
Ватоку Уено, співзасновник 

Записала 
Тетяна Терен

Вистава «Зимова ніч» 
за участю колядників із 
Криворівні (2012)

Вистава «Вогонь. Вода. Ніч» 
за «Лісовою піснею» Лесі 
Українки (2013)

ф
о

т
о

: K
.K

A
v

A
(K

ly
u

z
K

o
K

A
&

v
A

)
ф

о
т

о
: в

о
л

о
д

и
м

и
р

 к
л

ю
з

к
о



№ 39 (307) 27.09–3.10.2013|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|59

театр|НАвігАТоР

Yara Arts Group, каже: «Тек-
стом для вистави може стати 
крісло – усе залежить тільки 
від твоєї уяви». Спектакль тво-
риться протягом усього того часу, 
коли я над ним працюю. Усі ці-
каві люди, речі, відкриття, які 
приходять до мене в цей період, 
потрапляють у нього. Важливо, 
щоб вистава була зрозумілою 
для кожного. І мова тут не пере-
пона, бо ж є мова очей, рук, пле-
чей, ніг – нею володіють люди 
всіх національностей. 

Експериментальний те-  
а  тр La MaMa, у якому ми ста-
вимо спектаклі, 1961 року ви-   
ник у будинку, який навіть 
не мав даху. На Бродвеї не хо-
тіли робити й показувати нестан-
дартні вистави. Й ось один укра-
їнський американець віддав Ел-
лен Стюарт, афроамериканці, 
яка хотіла створити театр, свій 
підвал, що і став першим примі-
щенням для La MaMa. Нове мис-
тецтво завжди має виборювати і 
відкривати нові простори: чи то 
на Facebook, чи то в цехах заки-
нутого заводу, як це роблять 
організатори ГОГОЛЬFEST. 

Мене як режисера най-
більше цікавить, як між по-
коліннями передаються тра-
диція й історія. І для україн-
ської, і для бурятської, і для кир-
гизької, і для африканської куль-
тур, якими я найбільше цікав-
люся, дуже важливим є збере-
ження своєї традиції. І що більше 
це досліджую, то краще розумію 
Україну. Ті культури не схожі ні 
релігійно, ні історично, але їхня 
спільність у намаганні не просто 
зберегти, а й далі творити себе. 

віДкриТися інШим
Важливо усвідомити, що тра -
ди  ційну культуру не можна 
покласти в банку й закон-
сервувати. Мене якраз най-
більше і цікавить, як твориться 
нова культура на базі традиції. 
Маю світлини, на яких моя 
бабця, мама і я сфотографовані в 
українських строях. На тих знім-
ках дуже добре видно, як протя-
гом століття змінювалася ет-
нічна мода. Це мені постійно на-
гадує, що традиційне мистецтво 
не стале. Є режисери, які, пра-
цюючи над виставою, читають 
книжки, тоді як я їду в експеди-
ції спілкуватися з носіями куль-
тури. 

Україні дуже важливо 
відкритися іншим культу-
рам. Українська культура роз-
виватиметься, якщо буде діалог 
між традицією і новими мит-
цями. Як його розпочати й під-
тримати? Часом я натрапляю на 
цікавий вірш або колядку і роз-
силаю багатьом митцям із закли-
ком «Зробіть щось із цим!». Мені 
важливо не просто поставити ви-
ставу, а долучитися до творення 
атмосфери, у якій народжується 
українська культура. І так само 
українські митці мені щось ра-
дять подивитися чи прочитати.

Цього разу я привезла в 
Україну історію про британ-
ського мандрівника XVI–
XVII століть капітана Джона 
Сміта. Знайшла в бібліотеці 
перше видання спогадів Сміта 
1630 року. Всі завжди читають 
останню частину його мемуарів 
про те, як він приїхав до Аме-
рики. Я ж прочитала всю книжку 
і зрозуміла, що розказана ним іс-
торія дуже подібна до українсь-
ких дум того часу. Джон Сміт був 
бідним молодим британцем, 
який заради своєї мрії стати капі-
таном зголосився на участь у 
французькій війні. Потім були 
Фландрія, Трансильванія, Вала-
хія і, що зацікавило мене най-
більше, Україна! Він згадує Дро-
гобич, Острог, Луцьк, Галич, Ко-
ломию і пише, що жоден із наро-
дів його так добре не приймав, як 
український. У виставі Джона 
Сміта грає американський поет 
Боб Голман. 

українська америка
Ми видали в Торонтському 
університеті велику книжку 
«Модернізм у Києві». Але для 
розуміння українського модер-
нізму за кордоном, для розу-
міння відкриттів Леся Курбаса 
мало того, що робить одна лю-
дина. Я свого часу взялася дослі-
джувати його творчість, бо ві-
рила, що швидко завершу – в бі-
бліотеці Колумбійського універ-
ситету про Курбаса було лише дві 
книжки. Але моє дослідження 
триває і досі.

На бурятських виставах я 
працювала з Gogol Bordello. 
Зустріла Юджина (Євген Гудзь – 
вокаліст гурту Gogol Bordello, ак-
тор. – Ред.), коли він сидів на 
сходах біля моєї хати. Привітався 
так: «Я буду з тобою працювати». 

Ми стали організовувати щочет-
верга в українському спортклубі 
вечори «Нова номада, бо ми не 
громада». Так вони почалися 
як гурт. Гудзь має свої погляди 
на українську культуру, най-
більше він захоплений гуцулами. 
Юджин дуже хотів стати тим, 
ким є нині. Кожен митець має 

свою мрію. Ми сходимося і ро-
бимо добрі проекти, коли наші 
мрії перетинаються. 

Українська діаспора як 
певна цілість не існує. У Спо-
лучених Штатах живуть українці, 
які емігрували сюди в 40-х роках 
минулого століття. Зараз їм усім 
за 80, і вони сидять удома. Їхні 
діти зберігають традиції, але та-
кож є частиною американської 
культури. І є ж іще ті, хто пере-
їхав зовсім недавно. Це люди, які 
шукали заробіток. І кожен із них 
витворює нову українську амери-
канську культуру. А те, що вини-
кає на межі, завжди найцікавіше. 
Я недавно працювала в Едмон-
тоні з Ukrainian Shumka Dancers, 
у якому танцюють праправнуки 
тих українців, які приїхали до 
Канади наприкінці XIX століття. 
Майже ніхто з них не говорить 
українською, але як же непере-
вершено по-українськи вони тан-
цюють! Думаю, це одна з найбіль-
ших шкіл танцю у світі. В цьо  му 
колективі понад 700 учасників. 

українська кульТура 
роЗвиваТимеТься,  
якщо БуДе Діалог між 
ТраДиЦіЄЮ і новими 
миТЦями

ПокаЗи 
висТави 

«каПіТан Джон 
сміТ» YaRa aRTS 

GRoUP:

25–29 вересня, 
19:00

Центр Леся Кур-
баса (Київ,

вул. Володи-
мирська, 23в)

БіограФічна ноТа
вірляна Ткач – американська ре-
жисерка українського походження, 
засновниця й художній керівник 
Yara Arts Group при експеримен-
тальному театрі на off-off-Бродвеї 
La MaMa (Нью-Йорк). Народилася 
1952 року в Ньюарку. Її дід, колиш-
ній львів’янин Кость Кисілевський, 
започаткував в Америці систему 
шкіл українознавства. Закінчила Ко-
лумбійський університет (магістр 

красних мистецтв). Є режисером 25 вистав-дійств, серед 
яких «Світло зі Сходу», «Сліпий зір», «Древо пісень», «Ко-
ляда: Дванадцять страв», «Скіфські камені», «Ворон», 
«Вогонь. Вода. Ніч» тощо. Перекладає українську поезію 
англійською разом із поеткою Вандою Фіпс. Переклади 
ввійшли до двомовних книжок «Сто років юності. Антоло-
гія української поезії ХХ століття в англомовних перекла-
дах» та «В іншому світлі». Співзасновниця Міжнародного 
товариства Леся Курбаса. 
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W
orld-music-формація «Да-
хаБраха» за майже деся-
тиліття свого існування 
досягла значного успіху 

як для колективу, що від самого по-
чатку мав експериментально-
естетичне забарвлення. Відігравши за 
останні роки на більшості значних єв-
ропейських музичних фестивалів, 19 
вересня етнохаос-гурт вирушив підко-
рювати заокеанські простори. Га-
строльний тур колективу США та Кана-
дою розпочнеться виступом у Нью-
Йорку й триватиме до 13 жовтня. За 
цей час «ДахаБраха» дасть 15 сольних 
концертів на великих майданчиках 
Північної Америки. Географія най-
ширша – від Нью-Мексико до Торонто. 
Це справжні гастролі найбільшим му-
зичним ринком планети й спроба за-
воювати саме американську публіку, а 
не сентиментально-ностальгійні тури 
осередками української заокеанської 
діаспори, на які тільки й здатна пере-

важна частина вітчизняних музикантів. 
Назва команди в перекладі зі 
старослов’янської означає «давати – 
брати», що є вельми символічним, 
адже головне для дахабрахівців, за їх-
німи словами, – віддавати людям свої 
візуально-музичні образи й брати від 
них навзаєм дружнє ставлення.

А розпочиналося все 2004 року, 
коли під «Дахом» у Влада Троїцького 
зібралися три вокалістки фольклор-
ного колективу «Кралиця» Ірина Ко-
валенко, Олена Цибульська та Ніна Га-
ренецька, які мали на той момент ве-
ликий багаж українського співаного 
епосу, зібраного власноруч в експеди-
ціях переважно Центральною Украї-
ною, професійний вокал і палке ба-
жання займатися справжньою твор-
чістю (див. Тиждень, № 36/2013). Ще 
однією дуже важливою складовою 
«пазла» під назвою «ДахаБраха» 
став молодий актор театру «Дах» 
Марко Галаневич, який, за його сло-

у
країнський літератор Юрій Андру-
хович дедалі менше тішить пу-
бліку друкованими новинками й 
дедалі більше – аудіо-візуальними 

перформансами. Нову виставу «Альберт, 
або Найвища форма страти» він предста-
вив у межах ГОГОЛьFEST.

Ще кілька років тому єдиним «нама-
цальним» продуктом письменницької ро-
боти була книжка: від улюблених авторів 
читачі, природно, очікували друкованих 
текстів. Та переможна хода мультимедій-
них трендів перевернула і наше сприй-
няття літератури. Як свідчать фантасмаго-
ричні тексти Юрія Андруховича, театраль-
ність ніколи не була йому чужа, а тепер 
зона перетину літератури, драми, музики 
та візуального мистецтва стала комфорт-
ним місцем для творчих експериментів.  

Андрухович за традицією читає свій 
текст – неопубліковане оповідання про 
шахрая Альберта Вироземського, яке бу-
цімто колись увійде до збірки про видат-
них нечестивців усіх часів. Дійство, як за-
вжди, оформлює vj-група CUBE, але тут до 

неї приєднується художник Анатолій Бє-
лов, відомий своїм провокаційним стрит-
артом. А ось замість очікуваного поль-
ського квартету Karbido, з яким Андрухо-
вич незмінно працював із 2006-го, му-
зичну частину тепер представляють 
авангардисти-імпровізатори: контраба-
сист Марк Токар та співачка Уляна Горба-
чевська. 

На відміну від попередньої роботи, 
радше ліричної трилогії «Самогон. Цина-
мон. Абсент», «Альберт» вийшов справді 
похмурим. За сюжетом, колишній циркач 
Вироземський прибивається до монас-
тиря бернардинів і дуже швидко втямлює, 
як зловжити дарованою йому милістю. 
Сподіваючись уникнути смертної кари, 
викритий шахрай продає душу дияволу: 
іде на поступки, вкрай знецінюючи себе, 
щоб насамкінець з’ясувати, що лукавий 
його обдурив. Вироземського привсе-
людно спалюють на площі Ринок у Львові, 
«де тепер скульптура Нептуна». 

Імовірно, на фестивалі «АртПоле», де 
цього року відбувся прем’єрний показ ви-

стави, середовище сприяло зануренню 
менше, ніж на ГОГОЛьFEST, де простір став 
додатковим медіумом між публікою та ак-
торами. Перформанс «поселили» в зане-
дбане приміщення одного із заводських 
цехів, так званий кінотеатр із десятиметро-
вою стелею та єдиним мутним вікном десь 
високо за спинами глядачів. На антураж 
витрачатися не довелося: крізь дірки в 
даху дощ скрапував між залом та акто-
рами, звідти ж падало пожухле листя, а у 
вигляді увертюри звідкись злетіла пара 
міських голубів. Тьмяне світло і холод віді-
грали свою роль «для трепету і млості» – 
історія в буквальному сенсі пробирала.

Музиканти, як чортенята, раз по раз 
перебивали метра, верещали й біснува-
лися, імітуючи то церковний спів, то рей-
вах містян, то відьомські голосіння, а 
іноді заводили моторошну пісню разом 
із читцем. Навіть коронна андруховичів-
ська іронія не пом’якшувала дияволіч-
ного настрою дійства. Понад те, вона 
стала зайвим способом полоскотати 
нер ви: іронічним викриттям блудливих 

мультимедійний горор

взяти 
америку 
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ченців, серед яких опинився Аль-
берт, злісним, якщо не зумисне 
блюзнірським. Одним словом, зло-
втішна перверзія, гідна пера Бруно 
Шульца, якого Андрухович, до речі, 
останнім часом перекладав. Порів-
няно з попередніми творами попу-

лярного письменника цей проект 
андерграундний через містичну то-
нальність, гру, ближчу до перфор-
мансу, ніж до театру, а також орієн-
тованість на певний тип простору. 
Він напевне сподобається прихиль-
никам темної естетики, а ось тим, 
хто шукає в мистецтві світлого задо-
волення, навряд чи.

вами, потрапив у гурт лише тому, що 
був «під рукою», хоча насправді він, 
звісно, дещо кокетує. 

Розпочавши з музичного супро-
воду вистав, у певний момент даха-
брахівці зрозуміли, що потенціал їх-
нього колективу набагато більший. 
Перший сольний виступ команди від-
бувся на етнофестивалі «Ше-
шори-2004». А далі вона остаточно 
пішла в автономне плавання, резуль-
татом якого стали вже чотири сольних 
альбоми «На добраніч» (2006), 
«Ягудки» (2007), «На межі» (2009), 
«Light» (2010), а також спільна з біло-
руським гуртом PortMone платівка 
«Хмелева Project» (2012). Не втрачає 
зв’язок формація і з «батьківським» 
театром, час від часу беручи участь у 
театральних постановках та тради-
ційно в ГОГОЛьFEST. 

Свій стиль самі учасники колективу 
визначають як етнохаос, бо наголошу-
ють, що використовують у творчості 
надбання всіх можливих народів та 
культур, хоча й беруть за основу україн-
ську традицію. Зайвим доказом цієї 
еклектики слугує просте перераху-
вання інструментів, на яких грають му-
зиканти: гуцульський барабан, 
джамбе, дарбука, великий барабан, ві-
олончель, дитячі гармошки, австралій-
ське диджериду, баян, гармошка «Ро-

машка», тромбон, усілякі шумові ін-
струменти (вітер, дощ), індійські табла, 
бугай, буддійський гонг, навіть каструлі 
з водою. Згідно із загальновживаною 
термінологією формація належить до 
напряму world music. Невід’ємна час-
тина її успіху – фірмовий стиль одягу, 
фішкою якого є височенні смушкові 
шапки на дівчатах, що надають висту-
пам додаткового колориту.

За поточний рік «ДахаБраха» 
об’їхала з концертами в буквальному 
сенсі півсвіту, поступово перетворю-
ючись на одну з візитівок України за кор-
доном. Тож запрошення до Америки 
стало цілком закономірним результа-
том плідної та чіткої роботи, як творчої, 
так і концертно-менеджерської. Як роз-
повіла Тижню менеджер формації 
Ірина Горбань, команда вже досягла 
того рівня, коли її не треба нікому про-
понувати – самі запрошують.

На жаль, у себе вдома «Даха-
Браха» лишається «широковідомою у 
вузьких колах» естетів, любителів ет-
нотусовок, митців та інтелектуалів за-
галом, тоді як переважна частина на-
селення ніколи не чула ні цієї назви, ні 
їхніх пісень. Однак історія успіху «Да-
хаБрахи» засвідчує, що свіжа концеп-
ція, плюс працелюбність, плюс талант 
виконавців здатні переломити найне-
сприятливіші умови. 

рятівник  
танцю вальної 
музики

28 вересня – міні-день Швеції в Україні. 
Адже в Київській малій опері виступить 
електронник Джей-Джей Йохансон, 

власне, через п’ять днів після виходу його нового, 
вже 11-го альбому «Cockroach». Тож в українців буде 
можливість одними з перших почути треки зі свіжої 
платівки. Інфопростором уже плавають нові треки 
– перший сингл «Dry Bones» і другий «Mr 
Fredrikson». Вони звучать, як завжди, дуже «кіне-
матографічно», нагадуючи музичний супровід 
американської мультиплікації у жанрі горор. Крім 
експериментальних ударних, які повин ні додавати 
новому запису потужного звучання, пісні залиша-
ються досить меланхолійними та повільними. Для 
цієї платівки Йохансон навіть знову почав працю-
вати на синтезаторах, до яких після пісні «Rush» ще 
далекого 2005-го поклявся і близько не підходити.  

Попри своє шведське походження, звучить Йо-
хансон як Серж Ґенсбур, який раптом впав у глибоку 
тугу, або як Джо Дассен, схрещений з електронікою. І 
це зрозуміло, адже, хоча «Френк Сінатра електро-
нної сцени», як іноді нази-
вають Йохансона, разом 
із The Knife і Roxette є му-
зичним флагманом Шве-
ції, багато часу проводить 
у Франції. Звідти й старту-
вало його захоплення му-
зичного світу. Займатися 
музикою він почав зма-
лечку: писав аранжування 
для шкільного духового 
оркестру і навіть грав у 
панк-гурті, встиг попрацю-
вати діджеєм у клубах і на-
віть потанцювати брейк-
данс. Випустив перший 
альбом у 1996-му, але справжню популярність йому 
гарантувала платівка «Poison» 2000 року.

Свого часу Йохансон не раз наголошував, що 
його основне завдання – спонукати людей танцю-
вати. Але таким, що відповідав би його меті, можна 
назвати хіба що альбом «Rush» 2005-го, який поєд-
нав стилі старого синтипоп-саунду, даунтемпо і 
диско із сумішшю електроклешу. У той період Джей-
Джей активно критикував сучасну танцювальну му-
зику, яка, на його думку, стала нецікавою, однома-
нітною і з неякісними текстами. Тоді як він, мовляв, 
усіляко намагається підняти її на новий рівень, тому 
дуже обережний у роботі зі словом і мелодією. Втім, 
у наступних платівках ідея порятунку вже ледь жев-
ріла: альбоми поволі віддалялися від танцюваль-
ного і наближалися до трип-хопового звучання, 
іноді поєднаного із сумними джазовими мотивами, 
– суміші, з якої він починав свою творчу кар’єру. 
Можливо, Йохансон розчарувався у своїй «місії». 
Але електронна танцювальна музика, певно, це пе-
реживе, як і всіх, хто намагався, намагається чи на-
магатиметься її врятувати.
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Три вияви військової 
реконструкції
Тиждень досліджував чоловічі ігри в історію

с
учасна військова рекон-
струкція поєднує історію, 
тактику бою, різноманітні 
мілітарні науки, скуль-

птуру, кравецьке ремесло та ба-
гато чого іншого (чимало ентузі-
астів виготовляють фігурки чи 
відтворюють реальні бої).  
І, звісно ж, вона має свої об-
личчя, людей, для яких стала го-
ловною справою життя.

міні-скульПТури воїнів 
На військову мініатюру Павло 
Сапоцький «захворів» іще 
12-річним хлопцем, коли по-

трапив на виставку, яку у львів-
ському Музеї зброї «Арсенал» 
організували члени нефор-
мального клубу реконструкто-
рів на чолі з молодим істори-
ком Олександром Космолін-
ським. Олександр, який, на 
жаль, рано пішов із життя, на-
вчив хлопця робити олов’яні 
міні-скульптури (фото 1). Ди-
тяче захоплення визначило й 
освіту – історичний факультет 
Львівського університету.

Військова мініатюра має до-
сить суворий стандарт: 55 мм 
розмір пішої фігурки. Більші до-
пускаються як виняток, напри-
клад у подарунковому варіанті. 
Попри крихітні розміри, солда-
тики потребують неабиякої точ-
ності в деталях за якими можна 
розрізнити представників різ-
них полків та армій. З окремих 
витворів колекціонери склада-
ють потім велетенські діорами 
історичних битв.

Діапазон фігурок – від вої-
нів Давнього Єгипту до солдатів 
майбутнього у стилі фентезі. 

Утім, Павло каже, що він у такі 
крайнощі не вдається. Його 
улюблена тема – японські воїни, 
щоправда, популярності вона в 
колекціонерів не зажила. Кла-
сикою військової реконструкції 
є наполеонівські війни – де-
сятки армій та полків різних 
країн і народів, різноманітні 
уніформи, озброєння, кінні 
вершники. «Срібло» за попу-
лярністю здобула тема Другої 
світової війни.

Початок історії військових 
міні-скульптур губиться у гли-
бині тисячоліть, і лише у ХVІІІ 
столітті вони почали набувати 
сучасних форм та стандартів. А в 
художню літературу потрапили, 
звісно ж, завдяки геніальному 
данцеві Гансу Хрістіану Андер-
сену та його славетному стій-
кому олов’яному солдатикові.

ісТорія іЗ ЗаПаХом 
аДреналіну
Є ще один спосіб навіч побачити 
військову історію, почути її 
звуки й зловити запах – це ре-

конструкція боїв, якою займа-
ються деякі громадські організа-
ції. Одна з них – «Пам’ять», що 
зосередилась на відтворенні по-
дій першої половини ХХ сто-
ліття в Україні, зокрема двох сві-
тових та українсько-польської 
воєн. Саме товариство склада-
ється з підрозділів, кожен із 
яких зображує певне військове 
формування. Реконструкція – 
заняття не з дешевих, уніформу 
та макети зброї хлопці повинні 
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забезпечувати за свій рахунок. 
Найдорожчим є німецьке об-
мундирування часів Другої сві-
тової: разом із макетом озбро-
єння воно обходиться щонай-
менше у 12 тис. грн. Зброя – пе-
рероблені з оригінальних зраз-
ків автомати, кулемети й пісто-
лети; у них є запобіжники, які 
унеможливлюють застосування 
бойових патронів: постріл вихо-
дить трохи тихіший, однак зали-
шається запах пороху – саме в 
ньому основний адреналін.

Звісно, дістати гострі від-
чуття можна також займаю-
чись пейнтболом, однак тут 
мова не лише про фізичну, а й 
про гуманітарну підготовку: 
учасники «Пам’яті» повинні 
знати історію своїх підрозділів, 
повстанські чи стрілецькі пісні, 
розуміти тактику бою, прита-
манну тому чи тому періодові. 
Організація має кілька дат, до 
яких улаштовує реконструкції 
щороку за будь-яких обставин. 
Це бої за гору Маківка 1915-го, 
події Бродівського котла 21–23 
липня 1944-го, створення УПА 

в жовтні 1942-го та битва за 
Львів у листопаді 1918-го. А ще 
на прохання громад сіл чи міст 
улаштовують своєрідні вистави 
просто неба, відтворюючи ба-
талії Української повстанської 
армії чи січових стрільців 
(фото 2). Окрім показових ви-
ступів організація проводить 
тактичні заняття, скажімо, на 
закинутому хуторі поблизу се-
лища Олесько відпрацьовують 
дії УПА проти НКВД. «Хлопці 

живуть у польових умовах, ри-
ють окопи, роблять бліндажі, 
сплять прикрившись плащ-
палаткою, роблять марші на 
три-чотири кілометри, тягнучи 
по снігу чи грязюці «бур-
жуйки», кулемети», – каже 
очільник ГО Любомир Горбач, 
додаючи, що аж ніяк не всі в су-
часній армії мають такі фізичні 
навантаження.

галерея українського 
військового оДносТроЮ
Саме так називається невеличка 
галерея на площі Ринок у 
Львові. У залі виставлено 12 уні-
форм українських військових 
формувань (фото 3). А загалом у 
колекції її господаря Богуслава 
Любіва налічується 37 рекон-
струкцій обмундирування – від 
«Пласту», «Січі», «Сокола» до 
УСС, УГА, армії УНР, УПА, диві-
зії «Галичина».

Богуслав Любів народився в 
сім’ї львівського кравця, від 
батька перейняв не лише ре-
месло, а й знання про зовсім іншу 
історію Вітчизни. Згодом в Укра-

їнській академії мистецтв здобув 
фах дизайнера. Саме кравецькі та 
модельєрські навички та інтерес 
до минувшини наштовхнули на 
думку відкрити власну галерею, 
яка відтворювала б першу поло-
вину ХХ століття.

Перша проблема, з якою зіт-
кнувся, – тканини. Адже на той 
час для пошиття одягу викорис-
товували тільки натуральні ма-
теріали, причому їх структура за 
Першої та Другої світових воєн 

між собою відрізнялася. Ще 
одна проблема – відтінки кольо-
рів. Задля їх точного відтво-
рення реконструкторові дове-
лося ще й освоїти технологію 
фарбування натуральних тка-
нин. І третє питання – власне 
крій. Для цього доводиться ви-
збирувати по крихті інформа-
цію з усіх доступних джерел: 
фотографій, журнальних пу-
блікацій. Літератури про укра-
їнські військові формування 
надто мало, адже в радянські 
часи вона була заборонена.

Пан Богуслав від самого по-
чатку взявся відроджувати 
пам’ять про національну історію, 
тож фактично всі його експонати 
пов’язані з українськими зброй-
ними силами. Окрім реконструк-
цій одягу він демонструє й оригі-
нальні речі, наприклад, взуття, 
яке носили солдати та офіцери, 
казанки, ложки, гільзи. Інший 
напрям, який прагне показати 
галерист, – становлення сучас-
ного вітчизняного війська, пере-
хідний період, коли з уламків Ра-
дянської армії творилась Україн-

ська. Щоправда, в цьому ви-
падку Богуслав Любів шукає 
оригінальні зразки форми по-
чатку 1990-х.

Зрештою, він не лише колек-
ціонує та відтворює історичні 
зразки обмундирування, а й мо-
делює сучасні. Одним із таких, 
зокрема, стала уніформа для Вій-
ськового ліцею імені Героїв Крут, 
вихованців якого легко впізнати 
за відродженою стилізованою 
шапкою-мазепинкою. 
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матеріальна вигода
Високотехнологічні матеріали: прогрес у нібито повсякденній сфері 
текстильних технологій обіцяє зробити світ безпечнішим

29 
квітня на військово-
повітряній базі в 
Баграмі (Афганіс-
тан) відразу після 

злету розбився вантажний 
Boeing 747, унаслідок чого заги-
нуло сім членів екіпажу. Схоже, 
що під час набирання висоти 
якась важка ноша цього літака 
відірвалась і зісковзнула у хвос-
товий відсік, від чого ніс задерся 
й машина втратила швидкість. 
Такі аварії траплялися й ра-
ніше. З огляду на це дуже по-
трібними бачаться міцніші ма-

теріали, здатні утримати авіа-
ційний вантаж на місці. Япон-
ська авіакомпанія Nippon Cargo 
Airlines, португальська TAP 
Portugal, а від цього літа ще й 
французька Air-France-KLM 
уже використовують сітчасту 
тканину, набагато міцнішу за 
поширену нині поліефірну сітку 
(фото 2).

Цей матеріал тканий із воло-
кон надвисокомолекулярного 
поліетилену (НВМПЕ) – різно-
виду пластику з надзвичайно 
довгих і важких вуглеводневих 
ланцюжків. «У таких волокон 
співвідношення міцності й ваги 
приблизно у 15 разів більше, 
ніж у сталі», – каже Джо Ештон, 
старший менеджер із продажів 

британської компанії AmSafe 
Bridport, виробника вантажних 
сіток. Сітки цієї фірми виготов-
ляють із НВМПЕ-волокна 
марки Dyneema, яке випускає 
нідерландське підприємство 
Royal DSM, і вони коштують 
близько $400 кожна. Це при-
близно вчетверо дорожче за 
ціну звичайних поліефірних. 
Але сітки з волокна Dyneema не 
тільки набагато міцніші, а й 
довговічніші; вони мають масу  
9 кг – наполовину меншу, ніж у 
старих зразків, що дає змогу за-
ощаджувати паливо і зменшу-
вати викиди двоокису вуглецю.

Це лише один приклад того, 
як нові матеріали й техніка від-
кривають можливості для ство-
рення високотехнологічних 
тканин із цілим спектром нових 
корисних властивостей. Тка-
цтво виникло ще на зорі цивілі-
зації, але в усьому світі вчені му-
друють над незліченними ре-
цептами нових тканин, що бу-
дуть стійкі до вибухів, здатні за-
хищати астронавтів, боротися з 
бактеріями й навіть запобігати 
руйнуванню будинків під час 
землетрусу. Цим новим матеріа-
лам знаходиться і більш звичне 
застосування, як-от охоло-
дження тіла в спеку або збере-
ження чистоти й свіжості одягу.

Виготовлення цих тканин 
було б неможливе без деяких 
нетрадиційних способів вироб-
ництва. У японській компанії 
Kuraray, наприклад, додума-
лись використовувати таку 
властивість певних полімерів, 
як кристалічність. Якщо 
сплести 100 тис. таких волокон у 
шнур завтовшки з олівець, він 
зможе витримати вагу близько 
8 т, тобто чотири позашляхо-
вики.

Vectran (так називається цей 
матеріал), крім того, має неве-
лику розтягуваність. Напри-
клад, його застосовують у робо-
тотехніці, де він надає високої 
точності рухам роботів, вико-
ристовують як компонент (по-
руч із іншими матеріалами) у 

виробництві тасьми, вітрил, за-
хисних рукавиць. Британська 
літакобудівна компанія 
Lindstrand Technologies нещо-
давно перейшла до викорис-
тання тканин із волокном 
Vectran замість звичного полі-
ефіру, хоча вони майже вдеся-
теро дорожчі. «Перевага в тому, 
що такий матеріал легший, міц-
ніший і рятує від пострілів із 
дрібнокаліберної зброї на від-
стані приблизно 200 м», – каже 
Пер Ліндстренд, виконавчий 
директор фірми.

Ту саму речовину викорис-
тано в повітряних подушках, які 
пом’якшували посадку марсохо-
дів НАСА. А не так давно Vectran 
почав захищати британські бро-
нетранспортери від реактивних 
гранат російського виробництва, 
які пробивають 25-сантиметрову 
сталеву броню. «Сіткова система 
Vectran, змонтована на легкій ме-
талевій рамі, що кріпиться на 
БТР на відстані приблизно 30 см 
від поверхні корпусу, деформує 
боєголовку так, що вона не може 
пробити крицю», – розповів Стів 
Лоутон з AmSafe Bridport, кон-
структор цієї системи.

чарівне ПлеТиво
Тканинам надати нових власти-
востей, по-особливому розта-
шувавши нитки. Наклавши по-
слідовно кілька шарів одно-
спрямованих ниток навхрест, 

1

2
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вдається отримати міцну «бага-
товісну» матерію. Використову-
ючи таке переплетення склово-
локна і пластикового волокна, 
італійська компанія Selcom 
створила «сейсмічні шпалери» 
SENTEX 8300. Цим матеріалом 
укріпили одну споруду біля Ве-
неції, щоб вона не розвалилася 
під час землетрусу. Тканина не 
тільки виконує роль «корсета»: 
в неї вмонтовані сенсори, які до-
поможуть стежити за коливан-
ням стін під час і після сейсміч-
них поштовхів.

Ще один фокус із переплі-
танням – таке поєднання воло-
кон, що створює пряжу з ефек-
том розпушення: розтягуючись, 

вона стає товщою, а не тоншою. 
Така незвичайна властивість 

робить текстиль фірми 
Advanced Fabric Technologies 
(Х’юстон, США) здатним витри-
мувати потужні вибухи. Цей 
продукт марки Xtegra містить 
синтетичні волокна, зокрема 
Kevlar і гумоподібний пластик 
Hytrel (виробник – DuPont). 
Осколки від вибуху відбива-
ються від тканини, яка розтягу-
ється й товщає, поглинаючи їх 
кінетичну енергію, а тоді повер-
тається у вихідне положення.

Під час випробувань, прове-
дених британським Міністер-
ством оборони, п’ять міліметро-
вих шарів текстилю Xtegra зу-
пинили шрапнель від реактив-
ної гранати, яка розірвалася на 
відстані 5 м. «Добираючи роз-
мір і форму плетіння розпушу-
вального волокна, можна 
створити тканини з оптималь-
ними якостями для певних за-
вдань», – каже Девід О’Кіф, ге-
неральний директор Advanced 
Fabric Technologies. Клієнти 

його компанії використовують 
Xtegra для безпеки відсіків екі-
пажу в танках, захисту від роз-
ривів наф топроводів та руйнів-
ної дії ураганів.

Європейський консорціум у 
складі дев’яти партнерів, серед 
яких італійська авіалінія 
Meridiana, розробляє текстиль 
із такого волокна, здатний ви-
тримати вибух у багажному від-
сіку авіалайнера. Проект Fly-
Bag (профінансований Європей-
ським Союзом) – це робота над 
створенням багатошарових су-
мок із розпушувального тек-
стилю, які вміщають понад  
30 одиниць багажу (фото 1). 
Під час випробовувань на полі-
гоні Бластек біля міста Бакстона 
в Англії тестовий зразок 
успішно пережив п’ять вибухів 
RDX (гексогену). Керівник полі-
гону Джим Воррен каже, що 
сумка Fly-Bag змогла б витри-
мати вибух у багажному відсіку, 

який розірвав фюзеляж Boeing 
747 1988 року в небі над шот-
ландським містом Локербі. Цей 
теракт забрав життя 270 людей. 
Така торбинка, крім того, гасить 
займання після вибуху завдяки 
герметичному замку й повітро-
непроникному покриттю.

неПросТа ниТка
На початку цього року деякі па-
цієнти лікарні імені Пирогова у 
Софії (Болгарія) почали отри-
мувати піжами й постільну бі-
лизну з нового виду бавовняної 
тканини. Її волокна просочено 
наночастинками оксиду цинку, 
що наділяє матеріал антибакте-
ріальними властивостями. Ди-
ректор токсикологічного відді-
лення цього медзакладу Анета 
Ґубенова каже, що з попередніх 
результатів видно: такі хворі 
менше потерпають від інфекцій, 
ніж пацієнти в контрольних 
групах.

ЄС надає цьому проекту фі-
нансування обсягом €8,3 млн 
($11 млн) у надії скоротити  

10 млн ліжкоднів, які пацієнти 
проводять у лікарнях Європи 
щороку через інфекції, підхоп-
лені в їхніх стінах.

Текстиль із особливими 
властивостями можна викорис-
товувати й у побуті. Антимі-
кробний його різновид допома-
гає послабити неприємний за-
пах тіла й запобігає знебарв-
ленню тканини. Антимоскітний 
одяг виготовляють, просочу-
ючи матерію синтетичним ін-
сектицидом перметрином або 
піретроїдом – препаратом, схо-
жим на природний інсектицид 
хризантеми. Із водонепроник-
них тканин, що їх використову-
ють в арміях Швейцарії та Ні-
меччини для запобігання пере-
гріву, можна шити спортивний 
одяг, комфортний у спеку. Про 
це розповів Рене Россі зі швей-
царського лабораторного цен-
тру матеріалознавства і техно-
логій, де й було створено той ма-
теріал.

Розробляють і тканини із зо-
всім іншими властивостями 
(наприклад, які оберігатимуть 
астронавтів від згубного випро-
мінювання). «Через високий рі-
вень радіації поза низькою на-
вколоземною орбітою наявні за-
хисні матеріали, що їх викорис-
товують у космічних кораблях 
та скафандрах, недостатньо без-
печні для екіпажів, які перебу-
вають у Космосі довше ніж 100 
днів», – розповіла Шейла Тібо, 
фізик дослідного центру НАСА 
в Ленглі. Її команда розробляє 
нові тканини на основі мікро-
скопічних кристалічних борно-
азотних волокон, які нагріва-
ються під тиском і утворюють 
борно-азотні нанотрубки 
(БАНТи), схожі на білу цукрову 
вату. «З них можна прясти дуже 
видовищні нитки, які не про-
пускають багато шкідливих час-
тинок», – каже доктор Тібо.

Але й це не межа. Наступ-
ним кроком стане внесення 
водню в трубчасту структуру 
БАНТів. Моделювання пока-
зало, що, збагачені воднем, ці 
нанотрубки ефективно захища-
ють від випромінювання в між-
планетному просторі. Доктор 
Тібо каже, що її команда дося-
гла великих успіхів у цьому на-
прямі за останні місяці. І коли 
вона заявляє, що космічне май-
бутнє людства залежить від но-
вих тканин, – це не просто 
слова. 

Якщо сплести 

100 тис.
 

волокон технології 
Vectran у шнур 

завтовшки з 
олівець, він зможе 

витримати вагу 
близько 

8 т,
 тобто чотири 

позашляховики

У високо те х-
нологічних 

волокон 
співвідношення 
міцності й ваги 

приблизно у 

15 разів
 більше, ніж у сталі

у всьому свіТі вчені 
муДруЮТь наД 
неЗліченними реЦеПТами 
новиХ Тканин, що БуДуТь 
сТійкі До виБуХів, ЗДаТні 
ЗаХищаТи асТронавТів, 
БороТися З БакТеріями
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редакція журналу «український тиждень» просить 
підтримати олену чекан у боротьбі зі страшною 
хворобою, раком мозку, та відгукнутися на  
заклик допомогти пройти пані олені важкий  
процес хіміотерапії.

За півтора року були трепанація, гама-ніж і болісне лікування. 
Подолано бар’єр виживання, лікарі сподіваються врятувати пані 
Олену. Її життя є прикладом наших спільних зусиль зробити 
неможливе.  
Це половина шляху. Медики запевняють: якщо вдасться 
завершити лікування, пані Олена житиме! 
Її життя знову залежить від нас усіх, від наших спільних 
зусиль. Тож звертаємося до всіх небайдужих із проханням 
допомогти.

реквіЗиТи Для ПерераХування коШТів:

Банк одержувача: ПАТ КБ «ПриватБанк»
на номер картки: 5168 7420 6205 2729
на номер картки: 5168 7423 0451 1391

Одержувач: чекан олена василівна

максим соловйов вікторія Бурлакова

ПуЗо  
м’яЗів

ще й  
лЮДина

ТелеБоги  
З ніБіру

Коли збирався у відпустку, 
дуже переймався, що в мене не 
дуже спортивна статура. Навіть 
трохи почав комплексувати. Але 
все ж таки переборов свою не-
впевненість, зібрав речі й виру-
шив із родиною на морський від-
починок. Повернувся вже без 
«фобії», що в мене не кубикопо-
дібний прес, груди та біцепси не 
випирають футболку, бо нади-
вився на курорті на такі екземп-
ляри чоловічої статі, що в мене 
з’явилися нові страхи. Але не за 
себе, а за всіх чоловіків, які при-
пиняють хоч трохи за собою сте-
жити й відрощують груди тре-
тього розміру та величезні жи-
воти. Особливо запам’яталася 
фраза маленької дівчинки з Ро-
сії, яку я почув на пляжі: «Папа, 
ведь ты у меня тоже сильный и 
мускулистий, вон у тебя пузо ка-
кое!». 

олександр михельсон

Одна із сотень «робочих» ба-
йок моєї бабусі – про дівчину в 
білому фартуху, офіціантку, яка, 
вибігши з буфету в астрахан-
ському аеропорту, волає до лю-
дей: «У кого є вобла?! Гагарін п’є 
пиво та хоче тараню, а в нас не-
має...». Люди вмить оживають, 
вигрібають із сумок рибу. Бабуся, 
пам’ятаючи, що вона журналіст, 
прямує до буфету. Побачивши 
там втомленого космонавта, 
який п’є пиво з двома офіце-
рами, раптом відчуває жалість. 
Розуміє, що йому вже набридли 
її колеги і підходити не варто на-
віть по автограф для читачів. 
Мовчки повертається на місце. 
Дивлячись, як фотокори п’ять 
хвилин поспіль знімають чиїсь 
сльози, іноді думаю про це. Про 
безліч ситуацій, у яких варто зга-
дати, що ти не тільки журналіст, 
а ще й людина. 

«Боги Шумера были с пла -
неты Нибиру. Они занимались 
добычей золота и урана на Земле 
сотни тысяч лет». Від початку 
цей телеканал – український, на-
голошую – претендував на зван-
 ня науково-популярного. Пока-
зував приблизно те, що й Disco-
very, але українською, і якщо пе-
реклад подеколи кульгав, то це 
бачилося проблемою зростання. 
Та потім стало дедалі більше ро-
сійської документалістики. Хтось 
витлумачив це як пропагандист-
ський наступ, я ж схилявся до 
думки про чинник ціни – росій-
ський продукт таки дешевший, 
ніж західний. І, схоже, мав рацію. 
Бо тепер на тому телеканалі вже 
крутять цілковитий треш а-ля 
російське Рен-ТВ. Планета Ні-
біру. Загадкові привиди Кремля. 
Магічна аура Гітлера... А, мабуть 
же, хороший міг бути канал. 

 

:(
Дивлячись, 
як фотокори 
п’ять хвилин 
поспіль зніма-
ють чиїсь сльо-
зи, іноді ду-
маю про без-
ліч ситуацій, 
у яких варто 
згадати, що ти 
не тільки жур-
наліст, а ще  
й людина

Шанс на жиТТя Для олени чекан
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