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 Факти тижня 

18 
листопада в Києві зно
 ву нічого не відбулося. 
Черговий фальстарт, 
емоції, прогнози, що 

не справдилися, та надії, які вия
вилися марними. До наступного 
разу. Коли знову всі очікувати
муть виконання «бодай однієї з 
умов», хоча б «якогось прогре
 су»... Рада вкотре обмежилася 
тим, що залишила «двері відкри
тими» аж до самого саміту у Віль
нюсі. Однак без виконання умов, 
хоча б в останній момент, Угода 
підписана не буде. 

Європейці ще раз продемон
стрували, що мають твердий на
мір встановити тісніше партнер
ство з Україною, якщо Янукович 
дасть їм найменшу можливість це 
зробити. Тим часом ситуація в 
Києві залишається вкрай неви
значеною. Представники опози
ції публічно заявляють про готов
ність піти на максимальні по
ступки регіоналам у спірних пи
таннях щодо євроінтеграційних 
законопроектів, особливо ж за
кону про лікування в’язнів за кор
доном. Мета опозиціонерів зрозу
міла – будьщо уникнути відпові
дальності за можливий зрив 
Угоди про асоціацію (як перед 
європейськими політиками, так  
і перед виборцями в Україні). 
Адже над таким переведенням 
стрілок останнім часом активно 
працює пропагандистський меха
нізм влади. 

Ціна питання... Саме вона ли
шається ключовим аспектом 
Угоди про асоціацію. В Україні на 
високому офіційному рівні вже не 
приховують, що від домовленос
тей із ЄС залежатимуть навіть па

у Єгипті поновились 
антиурядові протес-
ти проти режиму вій-
ськових. Обійшлося 
без серйозних сутичок 
і жертв

у росії почали випускати активістів Greenpeace. 
Суд Санкт-Петербурга звільнив під заставу прес-
секретаря, фотографа й лікаря із «грінпісівського» 
судна Arctic Sunrise, що перебуває під арештом у 
порту Мурманська. Українець Руслан Якушев тим ча-
сом залишається під вартою

асоціація VS ізоляція

 22 листопада 1938  23 листопада 1733  24 листопада 1638 

в урочищі маслів став на ки-
ївщині реєстровим козакам 
було оголошено про «орди-
націю війська Запорозького», 
що обмежувала права україн-
ського степового лицарства

парламент чехословаччи-
ни ухвалив конституцій-
ний закон, яким було ви-
значено автономний ста-
тус Закарпаття та Словач-
чини у складі федерації

розпочалося повстання 
африканських рабів на 
острові сент-джон у ка-
рибському морі – одне 
з перших і найтривалі-
ших в історії 

Тиждень  
в історії

віталій сич, головний редактор ви-
дання «корреспондент», яке стало 
власністю сергія курченка, звільнив-
ся з посади «за згодою сторін». Відне-
давна тональність журналу стала знач  но 
поблажливішою до членів «Сім’ї»

чи ЄС, він наражає свою країну на 
величезні втрати, – вважає пан 
Залевський. – Євросоюз повинен 
підготувати конкретний план до
помоги просто зараз».

Та загалом Європа поки що 
непохитна. На Раді міністрів за
кордонних справ ЄС, яка відбу
лась у Брюсселі 18 листопада, 
було заявлено, що євроспільнота 
готова почекати ще до 28–29 лис
топада, коли має відбутися Віль
нюський саміт, але Україна в 
будьякому разі має виконати 
умови, необхідні для підписання 
Угоди про асоціацію з ЄС.

Тим часом Росія посилює тиск 
як на Україну, так і на інші країни 
Східного партнерства. Звідти лу
нають чергові погрози, зокрема 
стосовно Придністров’я. Москва 
продовжує чергову митну війну, 
що спричинила довгі черги ван
тажівок на кордоні, демонстра
тивно відмовляється виконувати 
Угоду про реадмісію...

Американці також не втрача
ють пильності. 14 листопада на 
слуханнях із приводу перспектив 
країн Східного партнерства по
мічник держсекретаря США у 
справах Європи і Євразії Вікторія 
Нуланд закликала Україну якнай
швидше ухвалити пакет законів 
для підписання Угоди про асоціа
цію з ЄС. При цьому вона наголо
сила, що Київ та Вашингтон не 
мали доб рих відносин упродовж 
останніх років через справу Тимо
шенко, тож лише якщо Янукович 
діятиме на вирішення проблеми, 
все може змінитися на краще.

Відповідна заява, вочевидь, 
має сприйматись не лише як ме
седж про умови поліпшення від
носин, а і як попередження, що 
коли змін не відбудеться, то спо
діватися на це годі. А отже, й на 
розблокування кредитів від між
народних структур, де Америка 

раметри держбюджету на наступ
ний рік. Зокрема, Сергій Арбузов 
на погоджувальній раді парла
менту 18 листопада відверто за
явив: «Багато залежатиме від 
того, що відбудеться 29 листо
пада. Тоді ми будемо знати, яка 
ситуація, і внесемо до бюджету 
потрібні показники».

За інформацією джерел 
Тижня, останнім часом телефон
 ні консультації керівництва ЄС та 
окремих країн із нашою владою 
суттєво активізувалися. Провід
ною темою є «компенсації для 
України». Зокрема, українська 
сторона наполегливо домагається 
ув’язки Угоди про асоціацію та 
відновлення кредитування з боку 
МВФ, причому без «надмірних», 
із погляду вітчизняних урядовців, 
вимог щодо лібералізації курсової 

політики та підвищення цін на 
газ для основних категорій насе
лення. 

Лобіюванням ідеї компенсації 
активно зайнялися і по інший бік 
барикад. Цими днями євродепу
тат Павел Залевський, співголова 
Польськоукраїнсь кого форуму 
партнерства, заявив, що ЄС має 
змінити свою позицію щодо 
України й негайно виробити 
план фінансової підтримки. «Як 
що Янукович підпише Угоду про 
асоціацію без гарантій домови
тися щодо фінансування з МВФ 

НЕ викоНавШи умов для 
асоЦіаЦії З Єс, яНукович 
риЗикуЄ НЕ Тільки угодою, 
а й відНосиНами іЗ Заходом

автор: 
олександр 

крамар
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має потужний вплив. 18 листо
пада з’явилася резолюція Сенату 
США, яка закликає звільнити 
Тимошенко. Її ухвалення підтвер
джує, що без вирішення про
блеми експрем’єра українське ке
рівництво може зіштовхнутися з 
новими проблемами у відносинах 
зі Сполученими Штатами, аж до 
персональних санкцій.

На грудень заплановано візит 
держсекретаря США до України. 
Вочевидь, у разі підписання Угоди 
про асоціацію, цей крок може 
зняти міжнародну ізоляцію, в 
якій Янукович опинився ще 2011 
року через свою антидемокра
тичну політику та репресії.

Сигнали, які надходять із За
ходу, свідчать, що і Брюссель, і Ва

шингтон у разі зриву Угоди про 
асоціацію будуть готові ще жор
сткіше заморозити відносини з 
Києвом. Принаймні сподіватися 
на відновлення кредитів МВФ та 
інших міжнародних фінансових 
структур (або макрофінансової 
допомоги від ЄС) Януковичу не 
варто. Не можна виключати мож
ливості персональних санкцій 
проти нього та найближчого ото
чення, розслідувань щодо відми
вання брудних грошей вітчизня
ними високопосадовцями, анало
гічних тим, які зараз намагається 
українська ГПУ розпочати проти 
Тимошенко. Однак, на відміну від 
України, в цьому сенсі у західних 
структур і досвід більший, і мож
ливості ширші.

ДОПОМОЖІТь 
МАТЕРІАЛьНО! 
Офіційний 
Київ у перего-
ворах із євро-
чиновниками 
(на фото: 
єврокомісар з 
питань розши-
рення та євро-
пейської по-
літики сусід-
ства Штефан 
Фюле), схоже, 
більше не при-
ховує, що хоче 
від Заходу не 
так Угоди про 
асоціацію, як 
насамперед 
фінансової  
допомоги

Народився іван Нечуй-
левицький, україн-
ський прозаїк, пере-
кладач, автор «Миколи 
Джері» (1878) та «Кай-
дашевої сім’ї» (1879)

генеральна асамблея 
ооН ухвалила конвен-
цію про незастосування 
терміну давності до во-
єнних злочинів і злочи-
нів проти людяності

 25 листопада 1838  28 листопада 1943  27 листопада 1918  26 листопада 1968 

у Тегерані відкри-
лася перша кон-
ференція лідерів 
трьох держав анти-
гітлерівської коалі-
ції – великої трійки

відбулися перші уста-
новчі спільні збори 
української академії 
наук, на яких її прези-
дентом був обраний Во-
лодимир Вернадський

хакери із групи Anonymous стверджують, що зла-
мали сервери одеської митниці. матеріали, які 
вони нібито викрали, указують на незаконні опера-
ції з нафтою та газом, корупційні схеми й хабарни-
цтво. Окрім того, «аноніми» пообіцяли оприлюдни-
ти листування депутатів-регіоналів

в україні розпочав ро-
боту Центр дослі-
джень голодомору при 
Націо  нальному універси-
теті «Києво-Могилянська 
академія»

перший тур президентських ви-
борів у чилі. Глава держави Мі-
шель Бачелет набрала 46% голо-
сів, що майже вдвічі більше, ніж 
у найближчої суперниці, консер-
ваторки Евелін Маттеї

Отже, перед Януковичем по
стає питання: як не спровоку
вати нову хвилю ізоляції? Він міг 
би частково позбутися проблем, 
домовившись із Путіним. Проте, 
схоже, господар Кремля на
справді не збирається дуже ви
трачатися на Україну виключно 
в обмін на непідписання Угоди 
про асоціацію, а вимагає якихось 
незворотних кроків – вступу до 
Митного союзу або здачі ГТС.

Досвід показує, що росій
ський лідер, як він уже це робив 
у відносинах із Януковичем, 
зможе будьякого моменту від
мовитися від виконання власної 
частини зобов’язань або вису
нути додаткові вимоги. Тоді Ві
ктор Федорович ризикує зали
шитися біля розбитого корита, 
як після Харківських угод 2010 
року. Врешті, аби передбачити 
логіку Путіна, досить звернутися 
до досвіду його взаємин із Лука
шенкою, уся історія яких зво
диться до того, що Путін будьщо 
намагався обмежити ціну, яку 
Москва платила б Мінську за 
«союзництво», і збільшити обсяг 
зобов’язань останнього.

Якщо підписання асоціації 
виявиться зірваним, ЄС та США, 
вочевидь, змушені будуть узяти 
активнішу участь у підтримці 
опозиційних кандидатів на ви
борах 2015 року, не будучи 
зв’язані зайвими формальнос
тями. Адже Янукович не може 
не розуміти, що коли б він підпи
сав Угоду про асоціацію, проде
монстрував прозахідний курс і 
утримувався від надміру автори
тарних проявів усередині країни, 
то, не виключено, що Захід, за
йнятий своїми проблемами, не 
виявляв би надмірної прискі
пливості під час перегонів 2015 
року та підрахунку результатів 
голосування. 

сенат сШа ухвалив 
резолюцію, у якій за-
кликає Єс підписа-
ти асоціацію лише 
за умови звільнення 
юлії Тимошенко
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Пам’ять, 
яка має об’єднувати
Глибокі рани
Центр українознавства КНУ імені Тараса Шевченка за 
півдесятиліття провів опитування 1 тис. громадян, яким у 
1932–1933 роках було від одного до семи років. 500 із 
них жили на тих наших теренах, де був Голодомор, 500 – 
на українській етнічній територ�, якої він не зачепив. 
Різниця відповідей у групах доволі промовисто 
характеризує масштаб трагед� та  наслідки для більшості 
населення земель, що на початку 1930-х належали до 
СРСР. Як стверджує керівник наукової групи «Етнологія» 
Центру українознавства, кандидат психологічних наук 
Тетяна Воропаєва, постгеноцидний синдром має 
властивість поширюватись на чотири покоління.

Хто винен?
Згідно з результатами нещодавно оприлюдненого опитування, яке провів Фонд 
«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно зі службою Ukrainian Sociology 
Servicе, більшість українців (53%) стверджує, що знає про Голодомор «у загальних 
рисах», іще 19% «щось про це чули», і лише 26% вважають себе добре 
ознайомленими із проблематикою под�. 2% заявили, що їм не відомо нічого. Рівень 
поінформованості щодо Голодомору істотно залежить від віку: добре обізнаними 
вважають себе старші люди, яким понад 55 років (42%), значно менше – молодші: 
21% громадян віком 30–54 і лише 16% – до 30 років. Що ж до визначень причин 
трагед�, то більшість українців називає  винуватцями Сталіна й більшовицьку партію.

Усвідомлення геноциду

Пережиті в дитинстві стреси та рівень психологічного комфорту

Характеристики особистості, які визначають моделі поведінки

Нівеляція суб’єктної
позиц� особистості

Пережили смерть 
своїх батьків, 

братів і сестер у 
роки Голодомору

0%

76%

Виховувались 
в інтернатах 
та дитячих
будинках

56%

8%

Неусвідомлений 
комплекс 

меншовартості

32%

78%

Низька віра в 
ефективність 

своїх дій

17%

57%

Відчуття відчуженості 
від України та  

національних інтересів

63%

7%

Наявність 
українофобсь-
ких настанов

63%

3%

Наявність 
радянських 
стереотипів

75%

23%

Схильність до 
конформізму

75%

20%

Регресія поведінки, 
що унеможливлює 

адекватність дій 
у нових умовах

51%

20%

Низький рівень 
самоактуалізац� 

(самореалізац� та 
прагнення до 

самовираження)

69%

35%

52%

33%

Неадекватна 
самооцінка 

65%

46%

Мають високий 
рівень 

тривожності 

73%

12%

Домінування 
депресивних 

настроїв 

12%

59%

Наявність 
фобій

7%

55%

Наявність 
психосоматичних 

розладів

20%

50%

Голодомор у 1932–1933 роках був 
спричинений дiями влади 

Метою Голодомору 1932–1933 роках було 
цiлеспрямоване знищення української нацiї

Метою Голодомору була боротьба 
із селянством та примус його 
вступати у колгоспи

Чи був Голодомор геноцидом?

У 2013-му, за даними соціологічної групи 
«Рейтинг», зафіксовано найбільший відсоток 
українців, що вважають Голодомор геноцидом. 
Кількість тих, хто має протилежну думку, з 
роками зменшується
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24,7%
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9,9%

28,4%
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22%
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66%

33,7%

30,4%
7,6%

22,9%

5,4%

Повнiстю згоден

Скорiше згоден

Скорiше не згоден

Зовсiм не згоден

Важко сказати

Так                                      

Ні                                         

Не визначились               

Територ�,
де був 

Голодомор

Територ�,
де не було 

Голодомору 

За даними Центру українознавства КНУ імені Тараса Шевченка За даними соціологічної групи «Рейтинг»

За даними 
Фонду

 «Демократичні
 ініціативи імені» 
Ілька Кучеріва та

служби 
Ukrainian

 Sociology Service

Наявність 
«утечі від

реальності»

соЦіологія

 Факти тижня 
сутичка, пов’язана із за-
будовою, в києві пере-
росла в бійку, смертель-
но травмовано 60-річно-
го пенсіонера

Збірна україни втратила шанс по-
трапити на чемпіонат світу-2014 
у Бразилії. Після перемоги вдо-
ма з рахунком 2:0 вона програла 
французам на виїзді 3:0

у харкові місь-
ка рада повернула 
площі рози люксем-
бург попередню на-
зву: павлівська

у столиці лівану стались два вибухи 
біля посольства ірану, загинули що-
найменше 22 особи, понад 140 пора-
нені. Серед загиблих – аташе Ірану з 
питань культури Шейх Ібрагім Ансарі

207 кандидатів 
боротимуться за мандати в п’яти 
проблемних округах. ЦВК завер-
шила реєстрацію кандидатів. За 
даними моніторингу громадян-
ської мережі «ОПОРА», 30% пре-
тендентів на п’ять крісел у ВР уже 
розпочали виборчу кампанію 

20 тис. 
українців дістали відмову на в’їзд 
до Росії за останні три місяці. 
Дані Міграційної служби РФ 

3,5 тис. 
фактів торгівлі людьми викри-
то в Україні за останні 15 років. 
Дані ГПУ

1886 осіб
відбувають довічне покарання в 
українських в’язницях. Дані ДПтС 

53% 
українців є прибічниками зовніш-
нього незалежного оцінювання. За 
останні п’ять років їхня частка зрос-
ла на 11%. Дані опитування Фонду 
«Демократичні ініціативи ім. Ілька 
Кучеріва»

у 4,6 раза
зменшила імпорт нафти Україна 
в січні – вересні цього року –  
до $225,3 млн. Дані Держстату

НА чАСі|тенденції тижня

6|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 47 (315) 22–28.11.2013



Пам’ять, 
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Глибокі рани
Центр українознавства КНУ імені Тараса Шевченка за 
півдесятиліття провів опитування 1 тис. громадян, яким у 
1932–1933 роках було від одного до семи років. 500 із 
них жили на тих наших теренах, де був Голодомор, 500 – 
на українській етнічній територ�, якої він не зачепив. 
Різниця відповідей у групах доволі промовисто 
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рисах», іще 19% «щось про це чули», і лише 26% вважають себе добре 
ознайомленими із проблематикою под�. 2% заявили, що їм не відомо нічого. Рівень 
поінформованості щодо Голодомору істотно залежить від віку: добре обізнаними 
вважають себе старші люди, яким понад 55 років (42%), значно менше – молодші: 
21% громадян віком 30–54 і лише 16% – до 30 років. Що ж до визначень причин 
трагед�, то більшість українців називає  винуватцями Сталіна й більшовицьку партію.
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Наявність 
«утечі від

реальності»

ФЕйс-коНТрольсоЦіологія

Жалобні заходи й те-
матичні виставки до 
80-х роковин голодо-
мору розпочалися в 
італії, Естонії та литві

у росії в аеропорту казані під час посадки роз-
бився літак Boeing 737 авіакомпанії «Татар-
стан». Загинули 50 осіб, серед них син президен-
та республіки Ірек Мінніханов та голова управлін-
ня ФСБ по Татарстану Алєксандр Антонов

Жіноча збірна 
україни достроково 
гарантувала собі зо-
лоті медалі чемпіо-
нату Європи з шахів

Футбольні фанати й активісти 
во «свобода» пройшли мар-
шем у Києві з вимогою дозволи-
ти на трибунах стадіонів симво-
ліку, пов’язану з ОУН та УПА

Продовження  
теми 

на стор. 12-29

вікТор пилипиШиН 
знов у грі
Екс-голова Шевченківської РДА Києва в останній момент 
устиг подати документи до Центрвибочкому на реєстра-
цію кандидатом у депутати в «проблемному» 223-му 
окрузі. Напередодні суд зняв із Пилипишина звинува-
чення в зловживанні службовим становищем. З огляду 
на велику кількість в окрузі технічних 
висуванців, які називають себе опо-
нентами влади, тепер він має висо-
кі шанси вибороти мандат у змаган-
ні з єдиним представником від трьох 
парламентських опозиційних сил 
Юрієм Левченком (ВО «Свобода»)

вікТор пШоНка 
ошукує суд?
Адвокат казахського олігарха Мухтара Аблязова, який 
перебуває під слідством у Франції, звинувачує генпро-
курора та посла України в Парижі у 
спробах «ввести суд в оману», на-
даючи недостовірні документи. Сам 
Аблязов був оголошений у міжна-
родний розшук, зокрема й Украї-
ною, у справі про розкрадання май-
на АТ «БТА Банк»

міШЕль плаТіНі
проти політики у футболі
«У Росії та України достатньо сильні й фінансово стабіль-
ні чемпіонати, які не потребують злиття. Я хочу привіта-
ти Російський футбольний союз і Фе-
дерацію футболу України з тим, що 
вони вирішили не об’єднуватися», 
– так прокоментував президент UEFA 
газпромівсько-кремлівську ідею 
проведення спільного російсько-
українського чемпіонату

славомир Новак
як приклад для  
українських чиновників
Міністр транспорту і водного госпо-
дарства Польщі пішов у відставку на 
тлі скандалу навколо годинника вар-
тістю $5,5 тис., якого він не вказав у 
декларації про майно 

вадим ТіТуШко
став «журналістом»
Захисниця Вадима «Румуна» Ті-
тушка повідомила, що її «герой» 
став журналістом і незабаром 
його можна буде побачити на ТБ 
як ведучого. Одначе, як вдалося 
встановити, посвідчення в підза-
хисного виявилося липовим і не 
дає йому права на медійницьку ді-
яльність

тенденції тижня|НА чАСі
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«Непідпи-
сання угоди 
про асоціа-
цію з украї-
ною спричи-
нить ефект 
доміно для грузії та молдови»

Так вважає аналітик брюссельського Центру 
європейської політики аманда пол. 

«Якщо угоду з Україною не підпишуть, це не 
тільки матиме серйозний вплив на відносини 
України та ЄС, а й спричинить ефект доміно, що 
вдарить по Молдові та Грузії. Геополітичним на-
ріжним каменем є заява президента РФ Владі-
міра Путіна, який проголосив українців та росіян 
одним народом. Для Путіна «втрата» України 
буде особливо принизливою, тому не дивно, що 
Москва посилила тиск на Київ», – наголошує екс-
перт.

На думку Аманди Пол, треба докласти сер-
йозних зусиль, щоб пришвидшити технічний про-
цес після саміту у Вільнюсі для підписання угод 
про асоціацію з Молдовою та Грузією. Це теж ма-
тиме позитивний психологічний вплив. Також, за 
її словами, необхідно збільшити фінансову під-
тримку програми Східного партнерства. «Дер-
жави змушують проводити болючі реформи, 
практично ідентичні з тими, яких вимагають від 
країн-кандидатів, але без доступу до тих самих 
фондів ЄС. Це несправедливо», – вважає Аманда 
Пол.

«янукович цинічно використовує місію 
кокса – квасневського для традицій-
ного балансування між росією та Євро-
пою»

Джерела видання в Брюсселі повідомили, що 
зусилля місії Кокса – Квасневського також супрово-
джуються тиском Сполучених Штатів на МВФ, щоб 
він продемонстрував більшу гнучкість щодо Києва. 
«Українському бюджету загрожує колапс. Єдиною 
серйозною противагою фінансовим пропозиціям 
Кремля, про які зараз там (в Україні. – ред.) плітку-
ють, є перспектива запустити кредити МВФ на за-
гальну суму $15 млрд», – пише газета. 

Проблема в тому, на думку видання, що Януко-
вич не відповідає на запити МВФ, зокрема щодо 
підвищення ціни на газ в Україні, яке може оста-
точно підірвати його популярність серед ядерного 
електорату. «Підписання угоди з ЄС було б вихо-
дом України на шлях реформ, які трохи додали б 
упевненості Києву. І, можливо, зробили б МВФ по-
ступливішим щодо України», – стверджує джерело 
видання. 

НА чАСі|інозмі

«людина слова»

видання пише, що віктор 
янукович, імовірно, недооці-
нює шкоду, якої він завдає 

своєю непередбачуваністю. до списку обдурених ним європейських політи-
ків окрім пета кокса та александра квасневського потрапили єврокомісари, 
західні міністри та президенти. 

«Пет Кокс та Александр Квасневський хапаються за останню соломинку, 
яку їм простягнула українська опозиція», – пише німецька газета про рішення 
місії Європарламенту продовжити свою діяльність аж до початку саміту у Віль-
нюсі. На цьому тлі поведінка влади в Києві видається не лише «великою прово-
кацією, а й цілком безвідповідальною», – обурилася лідерка групи Зелених у 
Європарламенті Ребекка Гармс у розмові з Die Zeit. 

«ЄС не може дозволити собі піддаватися на шантаж. Янукович також, імо-
вірно, недооцінює шкоду, якої він завдає своєю непередбачуваністю. Список 
обдурених довгий. Окрім Кокса і Квасневського це комісари ЄС і західні міні-
стри закордонних справ. Президент Європейського парламенту Мартін Шульц, 
німецький президент Йоахім Ґаук і президент Польщі Броніслав Коморовський 
також потрапили туди. Усіх їх Янукович запевняв, що вирішить справу Тимо-
шенко», – пише Die Zeit.

«меркель указала путіну на його місце»
канцлер анґела меркель своєю промовою в парламенті ФрН 18 листо-

пада не просто закликала російського президента припинити тиск на країни 
східного партнерства, а й «указала путіну на його місце», як пише німецька 
газета.

У своєму виступі очільниця німецького уряду чітко наголосила, що країни 
Східного партнерства мають право самостійно вирішувати, чи хочуть вони бути 

з ЄС. Це, на думку ви-
дання, звучало як 
«чітка реакція на 
пресинг Росії».

«Сторонні не 
мають права вето», 
– заявила канцлер. 
Видання пише, що 
мовою дипломатії 
це звучить як по-
справжньому суворе 
зауваження. «Проте 
Меркель пішла ще 
далі й запропону-
вала допомогти краї-
нам, на які давить 
РФ, зі збутом їхньої 
продукції і навіть із 
енергозабезпечен-

ням. Берлін у такий спосіб демонстративно, на очах інших урядів тисне на Мо-
скву. Таким чином, канцлер показує, що грубого втілення геополітичних інте-
ресів Владіміра Путіна більше не терпітимуть мовчки», – вважає Die 
Tageszeitung.

Для нового інтегрування країни–учасниці програми Східного партнерства 
повинні здійснити чимало реформ. «Хто справді хоче зближення, має сам для 
цього багато робити, а обіцянка Меркель не допустити, щоб майбутні парт-
нери залишилися в біді, є важливим жестом, який може навіть означати пово-
ротний момент… Слова Меркель можуть стати початком нової європейської 
східної політики», – наголошує видання.



ватикан і мафія 

папі Франциску загро-
жує помста мафії через його 
рішучий намір очистити ка-
толицьку церкву від коруп-
ції та кумівства, пише бри-
танська газета. 

Нікола Ґраттері, який живе під охороною поліції протягом майже 25 ро-
ків через те, що бореться з однією із найбільших італійських мафій із Кала-
брії «Ндрангета», заявив у коментарі виданню, що кампанія Папи Рим-
ського Франциска щодо боротьби з корупцією викликає тривогу серед по-
тужних злочинних організацій Італії, які в минулому мали теплі відносини з 
католицькими ієрархами. 

«Ті, хто досі не нажився на владі та багатстві церкви, зараз нервові та 
схвильовані. Папа демонтує центри економічної влади у Ватикані, – наголо-
сив Ґраттері в інтерв’ю щоденній італійській газеті. – Я не знаю, чи організо-
вана злочинність у змозі щось зробити, але вона, звичайно, думає про те. 
Це може бути небезпечно». «Церква часто заплющувала очі на діяльність 
таких мафіозних груп, як «Ндрангета»… Протягом багатьох років мафія від-
мивала гроші й робила інвестиції за потурання церкви».

«впродовж кількох наступ-
них років переваги сланце-
вого газу стануть помітні-
шими в багатьох галузях»

у перспективах та перевагах 
сланцевого газу і нафти для аме-

рики вже сумніваються не лише зелені, а й капіталісти. але новоявлені 
скептики не помічають ширшої картини, пише британське видання.   

«Втім, у звіті Інституту МакКінзі йдеться про те, що нетрадиційні нафта і 
газ все ж стануть потужним драйвером для американського бізнесу. А аналі-
тична компанія IHS у нещодавньому звіті називає їх відродженням виробни-
цтва [...] Впродовж кількох наступних років переваги сланцю стануть поміт-
нішими в інших галузях, особливо в промисловості на кшталт хімічної, які 
потребують багато енергії або вуглеводневої сировини [...] Американські 
компанії з великими автопарками, як-от FedEх і AT&T, сподіваються перейти 
на газ задля економії. А GM, Ford і Chrysler запустили серії пікапів, які змо-
жуть їздити на бензині й газі. Крім того, прогнозують, що сланцева промис-
ловість створить чимало робочих місць. Підвищення купівельної спромож-
ності та заощадження домогосподарств і бізнесу на дешевшій енергії мають 
суттєво простимулювати економіку США», – пише видання.  



Футбол. Наші – все 
я 

починав писати цю колонку відразу після 
київського матчу Україна – Франція. Коли 
всі «френдленти», включаючи чергу за мі
нералкою в найближчому кіоску, раділи й 

усміхалися, коли навіть так званий червоний пояс 
країни сяяв від свого українства і коли україно
фоби з футбольного світу трохи північніше від 
Чернігова хором почали зізнаватися в коханні на
шій збірній, протиставляючи надконцентровану 
гру українців своїй національній команді. 
Росія ни це вміють – на порожньому місці при
малювати комусь велич, а потім плювати в неї 
усім кагалом, це в них такий національний вид 

спорту, як на Закарпатті, – палити одне одному 
машини.  

Я читав, як завзятий україноненависник ро
сійський спортивний коментатор Васілій Уткін за
грає з українською аудиторією порталу sports.ru 
(кажуть, він є його співвласником, а зайва сотня 
тисяч заходів на добу – це ж гроші). Чув, як вихва
ляє наших ще один футбольний коментатор із Ро
сії Юрій Розанов (який під час особистого спілку
вання кричав «верните украденный газ»). Насо
лоджувався кожним словом колонки про україн
ську збірну тамтешнього політолога Андрєя Пі
онтковского. 

І з кожним наступним дифірамбом ставало 
важче і важче. Тому що я занадто добре пам’ятаю, 
як було смертельно боляче 
після поразок у попередніх 
стикових матчах української 
збірної, у яких вирішувалося 
все й одразу. А тут попався 
чемпіон світу та Європи, дарма що недіючий, і 
в першому матчі наші виграли й грали добре. 
Тож радій же, дурню! Ні. 

Чомусь не покидало відчуття, що від цієї гри 
залежить усе – від євроінтеграції до особистого 
щастя на довгі роки, від здоров’я до цілісності те
риторії по обидва береги Дніпра. Той, хто грав у 
футбол, розуміє: програти виграючи – найгірша 
із ситуацій. І вона чомусь уявлялася чіткіше за той 
феєрверк, який міг би зігріти країну в цьому лис
топаді після вдалого результату з французами. 

Чемпіонат світу з футболу – вершина, головне 
свято життя для багатьох. Комусь більше до впо
доби Олімпіади, але там у будьякому разі буде 
хтось із наших, а на чемпіонат світу ми виходили 
лише одного разу і тому, що пощастило. Цього 
разу з казкою не склалося – вже вп’яте програємо 
стикові матчі.

Як уже не раз казали розумні люди, поки що 
на позитиві нас може об’єднати тільки спорт. На 
найвищому рівні – лише футбол і бокс. Навіть у 
музиці існує межа «наші/не наші/не зовсім наші», 
а в спорті є чітка ідентифікація. Хоча мені доводи
лося бачити земляків, які в бою Кличко – Маскаєв 
уболівали за останнього, але то вже клініка. Отже, 
для багатьох – тільки спорт. 

Не так давно ми вже жили в країні, у якій лю
били підміняти державні успіхи спортивними. І те
оретично мали б уже порозумнішати, подорослі
шати й позбутися старих комплексів. Але якщо 

таке й сталося, то не зі мною і не з тими, кого щодня 
бачу поруч. Ми сприймаємо успіхи українського 
футболу на міжнародній арені як найважливіший 
вияв державності. Хворі люди? Відійди від екрана, 
ми готуємося кричати «Смерть ворогам!» 

У футболі, як у політиці, тебе малює середо
вище. Ти ще малий, дідусь дивиться гру, ти сидиш 
поруч, прикипаєш серцем до людей у білосиніх 
кольорах, а інші дратують. І от за хвилину до гри 
тобі вже все одно, що і як, лише б твоя команда ви
грала. Порожняк у Вільнюсі? Ладно. Втрата ро
боти? Не смертельно. Тільки б наші зараз 
перемог ли і тоді все буде добре. 

Ви не помічали, що на відміну від молодих на
уковців, митців та іншої потенційної еліти нації 
футболісти не тікають за кордон при першій
ліпшій нагоді? Їм і тут непогано. Завдяки амбі
ціям олігархів, яких їхні дідусі в дитинстві підса
дили на футбол, спорт № 1 в Україні ще якось іс
нує. Так, з усіма притаманними нашим широтам 
комплексами, перекосами і хворобами. І – о диво! 
– непогане покоління зараз у нашій збірній, на
віть з огляду на жахливу поразку від французів: 
латиноамериканська техніка кіровоградського 
розливу від Коноплянки, британський натиск чер
нігівського ґатунку від Ярмоленка. Нормальна ж 
збірна, може грати, що й довела протягом остан
нього року. Тільки от знову продула в найважли

віший момент. 
Коли я закінчував цю 

колонку, коло спілкування 
вимерло – кожен скрипів 
власними зубами окремо. 

Кураж минув, а ідея написати про те, що з усіх 
мистецтв для нас найважливішим є футбол, 

якось втратила сік. 
Я краще напишу правду, що бути завзятим 

уболівальником збірної України не найпозитивні
ший шлях до щастя. Тут тобі і теорії змови (нас 
там ніхто не чекає, суддя не за нас), і комплекси 
меншовартості (куди нам проти Рібері), п’ятої ко
лони (ну тепер спокійно вболіватимемо за ко
манду Фабіо Капелло, збірну Росії й вішатимемо 
на машини прапори іншої країни). Яка країна, та
кий і футбол.

За два роки наші просто зобов’язані виходити 
на чемпіонат Європи, там тепер гратимуть аж 24 
команди, й навіть із нашим щастям треба дуже 
постаратися, щоб не пройти відбір. За чотири 
роки буде наступний чемпіонат світу, відбудеться 
він у Росії, і не виключено, що нам пощастить зі
грати в Саранську. Але все це буде потім, а зараз 
боляче, як завжди. 

А я, між іншим, не зміг подивитися матч
відповідь цілком. Боявся, що з глузду з’їду. Все ж 
таки ввімкнув, але після двох пожеж на першій 
хвилині вимкнув. Досі не бачив ані голів, ані кра
щих, точніше гірших, моментів гри в Парижі. 
Може, колись подивлюся, як із нами знову знена
цька станеться щось хороше. Перегляну, усміх
нуся: «от як не фартило тоді». З надією на такі 
часи ми й живемо, завзято вболіваючи 20 років за 
свою збірну, ніби від цього залежить усе.  

погляД| 

яка країНа,  
Такий і ФуТБол

автор:  
олександр 

«Фоззі» 
сидоренко
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«Світ у 2014» – українська версія щорічного спецпроекту журналу The Economi	: аналіз, прогнози на майбутній рік від 
впливових експертів, політиків і ділових людей. Унікальність української верс� видання – не лише мова, а й акценти 
на національних проблемах і тенденціях, залучення провідних вітчизняних експертів.

Щонайменше 20% контенту видання буде присвячено Україні.  «Український тиждень» уже четвертий рік поспіль спільно із The Economi	 
видає проект «Світ у …», третій рік поспіль наше видання дістає ексклюзивне право в Україні на друк цього спецпроекту.  Змістову частину 
спецпроекту «Світ у 2014» буде традиційно представлено статтями та колонками найвідоміших політиків, посадовців, бізнесменів, 
аналітиків, громадських діячів та журналістів.

Це забезпечує авторитетність і точність заявлених прогнозів і трендів, сценар�в розвитку ключових подій 
ділового світу в 2014 році.
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автор: 
любомир 
Шавалюк

хроніки системної 
рецесії
Падіння української економіки триває. Запас міцності контрагентів 
– підприємств, банків, уряду – вичерпується. У таких умовах багато 
компаній не переживуть бодай року подібних випробувань

днями Держстат опу
блікував чергову по
рцію статистики, яка 
стосувалася роботи 

галузей економіки за жовтень. 
Оприлюднені дані доступно 
ілюструють суть «стабіль
ності» від партії влади: про
мисловість постійно падає, об
сяги будівництва невпинно 
зменшуються, роздрібна тор
гівля та сільське господарство 
незмінно сповільнюються. У 

підсумку рецесія триває, а 
проблеми підприємств нарос
тають.

галуЗЕві пасьяНси
Обсяг промислового виробни
цтва у жовтні був на 4,9% мен
ший, ніж рік тому. Щоправда, 
падіння сповільнилося порів
няно із серпнем і вереснем (від
повідно 5,4% та 5,6%). Але ка
зати про зміну тенденції зарано, 
адже різниця в цифрах незнач на. 
Зате чітко видно, що темпи па
діння промисловості демонстру
ють гросмейстерську стабіль
ність, від початку року вже протя
гом шести місяців перебуваючи в 
діапазоні 5,2–5,3% (див. «Ста-
тистика «покращення»). Про
блеми промисловості хронічні. 
Їхні причини не обмежуються 
факторами зовнішнього попиту й 
діють уже не перший квартал, 
залишені без уваги уряду.

Серед галузей промисловості 
в жовтні найбільше падала хімія 
(18,9%). Багато її заводів заван
тажені на рівні технологічного 
мінімуму або близько до нього. 
Виявляється, навіть пільгової 
ціни на природний газ, який ім
портує Дмитро Фірташ, недо
статньо для того, щоб компенсу
вати технологічну відсталість 
українських хімічних підпри
ємств і зробити їх конкуренто
спроможними. Тож не дивно, що 
минулого місяця виробництво 
аміаку в Україні було на 57% 
нижчим, ніж роком раніше.

Другим за темпом падіння 
було машинобудування (14,3% у 
жовтні). Ключовим чинником 
стало зменшення виробництва у 
вагонобудуванні (на 51% до жов
тня 2012го), яке забезпечує ¼ 
доходів усієї галузі. Велику роль 
тут відіграла РФ, яка витісняє 
українських вагонобудівників зі 

свого ринку, останнім часом 
активно використовуючи для 
цього нетарифні обмеження 
(сертифікації, ліцензії тощо). Ро
сіяни вже багато років розвива
ють власне виробництво вагонів, 
тому такі заходи не пов’язані з 
підписанням Угоди про асоціа
цію України з ЄС, отже, викорис
товуватимуться ними надалі, 
навіть якщо підписання доку
мента буде провалено. Йдеться 
про просте та прагматичне від
стоювання державою економіч
них інтересів російського това
ровиробника.

Замикає трійку «лідерів» па
діння харчопром (продукти, на
пої та тютюнові вироби) – вироб
ництво скоротилося на 12,5% по
рівняно з жовтнем 2012го. Дехто 
цю тенденцію безпосередньо 
пов’язує з проблемами поста
чання українських товарів на те
риторію Росії, яка веде проти 
України відкриту торговельну 
війну. Однак, наприклад, випуск 
кондвиробів із вмістом какао за 
рік зменшився лише на 5%, а без 
какао – на 9%. Це при тому, що 
половина продукції вітчизняних 
кондитерів спрямовується на 
експорт, зокрема на територію 
РФ. Найбільше натомість про
сіло виробництво напоїв: у жов
тні горілки, пива, газованої міне
ральної води, соків, інших безал
когольних напоїв виготовлено 
відповідно на 16%, 25%, 16%, 19%, 
43% менше, ніж рік тому. Але 
цей сегмент постачає на експорт 
лише 10–15% усього виробни
цтва. Отже, причини падіння 
його та харчової промисловості 
загалом лежать усередині еконо
міки, а не за її межами, як про це 
постійно твердить уряд. 

Насамперед може йтися про 
зниження платоспроможного 
попиту з боку українців. Так, за 

Статистика «покращення»
Базові галузі економіки не демонструють жодних ознак завершення кризи. 
Спад у промисловості, будівництві й транспорті триває, а темпи зростання 
в роздрібній торгівлі та сільському господарстві вповільнюються.

Споживання ціною розвитку
Зростання зарплат у поєднанні з падінням економіки вичерпує ресурс 
міцності українських підприємств. Щоб вижити, вони продавали запаси 
й відмовлялися від інвестицій у основні засоби. Незабаром доведеться різко 
обмежувати фактичний фонд оплати праці. Тож підприємства або уріжуть 
зарплати, або формуватимуть заборгованість із їх виплати на тлі скорочен-
ня персоналу й частіших відпусток «за власним бажанням».

За даними Держстату

За даними Держстату
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результатами щомісячного до
слідження GfK Ukraine, у вересні 
2013го індекс споживчих на
строїв в Україні знизився більше 
ніж на сім пунктів порівняно із 
серпнем. Водночас багато наших 
співгромадян не сподіваються 
на поліпшення матеріального 
становища, що зумовлено очіку
ванням безробіття, девальвації 
та зростання інфляції. Аналі
тики зазначають, що це доволі 
істотне падіння, яке відображає 
песимістичні настрої в суспіль
стві, викликані тим, що еконо
міка не відновлюється. 

Будівельна галузь досі пере
живає глибокий спад. У жовтні 
темп падіння сягнув 24,3%, а за
галом сектор демонструє дво
значні темпи зниження, почина
ючи з березня 2013го (див. 
«Статистика «покращення»). 
Раніше уряд пояснював це акти
візацією будівництва в 2011–
2012 роках у зв’язку з проведен
ням Євро2012, що сформувало 
високу базу порівняння, за якої 
від’ємної динаміки нібито було 
неможливо уникнути. Але цієї 
бази вже квартал як немає, а в 
будівельній галузі не видно на
віть найменших ознак віднов
лення.

Сільське господарство в 
жовт ні дещо відновило темпи 
зростання після різкого сповіль
нення у вересні через негоду 
(див. «Статистика «покра-
щення»). Проте простежується 
тенденція до сповільнення дина
міки, тобто аграрії, вочевидь, 
уже не зможуть компенсувати 
падіння в інших секторах еконо
міки у другій половині 2013го.  
У номінальних величинах си
туація в с/г ще гірша: через 
низькі світові ціни на зернові 
(наприкінці жовтня пшениця, 
ячмінь і кукурудза коштували 
відповідно на 9%, 36%, 37% 
менше, ніж рік тому) дохід 
аграріїв, а з ним і валютні 
надходження та доходи бю
джету можуть бути нижчими, 
ніж торік. Це погіршить дис
баланси в економіці, попри 
реальне зростання виробни
цтва в агросекторі.

Збільшення оборотів роз
дрібної торгівлі також сповіль
нюється. За січень – жовтень 
темп приросту становив 9,5%, 
хоча ще на початку року був 
практично в півтора раза ви
щим. Роздрібний товарообіг під
приємств за цей період збіль

шився лише на 5,8%. Тобто ди
наміка організованої торгівлі 
майже удвічі повільніша, ніж 
усієї разом (організована плюс 
торгівля ФОП та/або на ринках). 
Отже, якщо вірити зазначеним 
темпам зростання, тіньова тор
гівля збільшується значно 
швидше, ніж офіційна. В умовах, 
коли загальний обсяг роздробу 
підвищується, ці цифри вказу
ють на наявність поза ринком 
глибоких проблем у торгівців. 
Вочевидь, ідеться передусім про 
податковий та інший тиск із боку 
влади.

Єдина галузь, яка демон
струє ознаки поліпшення, – 
транспортна. За 10 місяців  
2013го вантажообіг зменшився 
на 5,4%, сповільнивши падіння з 
двозначних темпів у першій по
ловині року. Цілком імовірно, що 
таким результатом сектор завдя
чує засиллю імпортних товарів, 
які купують українські спожи
вачі. Але очевидно, що віднов
лення у транспортній галузі не 
зможе розвинутися доти, доки 
промисловість і будівництво па
датимуть, а торгівля переходи
тиме в тінь.

гра БЕЗ пЕрЕмоЖЦів
Здавалося б, яке значення для 
переважної частини простих 
українців має падіння еконо
міки? Доки зростають зарплати 
й пенсії, рецесія не впливає на 
більшість людей. Але це не зо
всім так. Справді, середні зар
плати в Україні й далі підвищу
ються. Але в умовах падіння об
сягів виробництва та низьких і 
навіть від’ємних темпів інфляції 
доходи підприємств зменшу
ються, а витрати зростають.  
У бізнесу з’являються касові роз
риви, які він може тимчасово за
повнювати спочатку отрима
ними кредитами, далі продажем 
запасів, а згодом і урізанням ін
вестицій, врештірешт жертву
ючи майбутнім розвитком, щоб 
подолати проблеми, спровоко
вані теперішнім споживанням 
(див. «Споживання ціною 
розвитку»).

На сьогодні практично всі 
подушки безпеки для україн
ської економіки спрацювали. 
Банки дуже слабо кредитують 
бізнес, бо чимало грошей спря
мовують на ОВДП уряду, та й 
самі не можуть похизуватися 
достатньою ліквідністю (див. 
Тиждень, № 44/2013). За 

дев’ять місяців 2013го бізнес 
отримав від фінустанов нових 
кредитів на 42 млрд грн. Але 
цього ви явилося вкрай мало, 
тож йому довелося продавати 
запаси, зменшуючи середні за
лишки сировини та готової про
дукції на складах. У першому пів
річчі запаси матеріальних оборот
них коштів бізнесу впали на 46 
млрд грн – ці гроші спрямовано 
на те, щоб не зупиняти роботу в 
надії на омріяне урядом по
жвавлення економіки. Але й 
того було недостатньо. Підпри
ємства стали жертвувати інвес
тиціями: якщо у III та IV квар
талах минулого року реальний 
обсяг інвестицій в основний ка
пітал зменшився відповідно на 
6,9% та 7,5%, то в II кварталі 
2013го – на 19,7%. Усе це ста
лося задовго до того, як на кор

доні з Росією з’явилися масш
табні проблеми з розмитненням 
українських вантажів.

Поки підприємства витра
чали запас своєї фінансової міц
ності для забезпечення незмін
них масштабів діяльності, біль
шості простих українців криза 
не стосувалася. Та на сьогодні 
спалено багато ресурсів бізнесу, 
втрачено чимало інвестиційних 
можливостей. Можна не сумні
ватися, що збереження такої 
економічної політики до вибо
рів2015 призведе до втрати ве
ликою частиною контрагентів 
останніх резервів на чорний 
день. Якби в Україні була рин
кова економіка, це закінчилося 
б зменшенням зарплат і різким 
зростанням безробіття. Але в 
наших реаліях залишаться і 
низьке (офіційне) безробіття, і 
високі зарплати, зате з’являться 
заборгованість із зарплат, ма
сові відпустки за власним ба
жанням та безліч фірм
фантомів, фактичних банкрутів 
із високими обсягами креди
торської заборгованості. Фінан
сове становище підприємств на
гадуватиме лихі 1990ті, а роз
виток економіки – часи брєж
нєвського застою.  

Обсяг 
промислового 
виробництва у 
жовтні був на 

4,9% 
менший,  

ніж рік тому

Серед галузей 
промисловості в 

жовтні найбільше 
падала хімія – на 

 -18,9%,
другим було 

машинобудування 

-14,3%,
замикає трійку 

«лідерів» падіння 
харчопром – 
виробництво 

скоротилося на 

12,5%
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причиНи падіННя 
ЕкоНоміки всЕрЕдиНі 
ЕкоНоміки,  
а НЕ За її мЕЖами, як про 
ЦЕ посТійНо ТвЕрдиТь уряд



попіл 
клааса
За прикладом Тіля Уленшпігеля 
українці мусять носити біля серця 
«торбинку з попелом» жертв 
Голодомору, щоб зрозуміти, чому в 
1932–1933 роках нищили людей і як 
зробити, щоб такого не повторилося

Щ
ороку в листопаді Укра
їна звично згадує про 
трагедію 1933 року – Го
лодомор. Відбуваються 

офіційні ритуальні заходи різної 
глибини та якості, вчасно пи
шуться чиновницькі звіти, в яких 
виставляються галочки за вико
нану роботу. А що люди? Згідно з 
висновками Фонду «Демокра
тичні ініціативи», які оприлюд
нено цими днями в Києві, біль
шість жителів країни (53%) вва
жає, що знає про Голодомор 
«у загальних рисах», іще 19% 
«щось про це чули» і лише 26% 
гадають, що належно ознайом
лені із проблематикою трагедії.

Тож і не скажеш отак відразу, 
добре це чи погано – формалізо
ване ставлення до жалобних по
дій, без справжнього усвідом
лення того, що ж таке страшні 
1932–1933 роки, без розуміння, 
чому так сталося, без почуття 
обов’язку до тих, хто безвинно 
втратив життя під час цілеспря
мованого винищення українців 
комуністичним режимом. Мож
ливо, плюсом є вже те, що, на від
міну від народжених в СРСР, ни
нішня молодь бодай побіжно 
знає про національну катастрофу 
українців. Отже, напрацьовується 
якась первинна основа, на якій 
при політичній волі постане зго
дом свідоме колективне став
лення до тих трагічних подій.

Однак не обманюймо себе. 
Багато хто в Україні досі не зрозу
мів: Голодомор тільки тому зміг 
відбутися, що вона не була само

стійною державою. Злочин скоїла 
окупаційна влада з метою закрі
пити території, які вона боялася 
втратити через «сепаратистські», 
мовою Москви, тобто незалеж
ницькі українські настрої, справді 
цілком загрозливі для більшови
ків на самому початку 1930х.

Згідно з опитуванням Фонду 
«Демократичні ініціативи», ріве
 нь поінформованості щодо Голо
домору істотно залежить від віку. 
Так, добре обізнаними з цією про
блематикою вважають себе стар
 ші люди, яким за 55 років (42%), 
значно менше – молодші: 21% ві
ком 30–54 і лише 16% – до 30 ро
ків. Чому так сталося? Бо біль
шість громадян старшого віку ді
зналися про Голодомор від роди
чів (68%), на другому місці як 
джерело інформації про те лихо 
значаться ЗМІ (60%). Натомість 
молодь дізналася про Голодомор 
переважно з медіа (63%), 41% – 
під час навчання в освітніх закла
дах і лише 33% – від рідних.

Це означає, що передача істо
ричної пам’яті через сімейні ка
нали почала слабшати, а на дер
жавному рівні не відбувається на
лежної роботи для заповнення 
прогалин у колективній свідо
мості. Люди живуть і не розумі
ють, чому ця трагедія вплинула 
на все їхнє життя. Хтось на
стільки зосереджується на трав
матичності й боїться болю, що 
відмовляється бачити: саме той 
жах, що пережила Україна в 
1932–1933 роках має бути спону
кою до боротьби за власну іден

тичність, до захисту свого життя в 
незалежній країні. Тільки ворог, 
лютий і дикий ворог, тільки чу
жий міг робити таке з цим на
родом! Ті, хто запалить у вікні 
свічку пам’яті, – острівці притом
ності й совісті. Якщо свічок не
достатньо, значить мало шляху 
пройдено і попереду ще багато 
важливої незробленої праці.

Отже, суспільна потреба по
ставити проблематику Голодо
мору в сучасний контекст є оче
видною. Аби відповісти на неї, 
Тиждень вирішив розглянути 
тему в трьох вимірах: дати слово 
історикам, правникам та літера
торам.

Як зазначає у своїй статті док
тор наук Станіслав Кульчицький 
(див. стор. 16), у розпорядженні 
істориків сьогодні є повна дока
зова база навмисного, організо
ваного і свідомого винищення 
людей. Справді, прямої вказівки 
та програми масового вбивства 
голодом комуністичні лідери не 
давали й не затверджували. Але 
аналіз партійних документів, ар
хівних матеріалів та показань 
свідків трагедії дає достатньо ар
гументів, щоб довести цілеспря
мований геноцид українського 
народу.

Із цим погоджується біль
шість українців, але ще, далебі, не 
всі. Згідно з результатами дослі
дження, проведеного соціологіч

Геноцид в Україні 
мав свою унікальну 
природу, не схожу 

з іншими 
злочинами проти 

людяності
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Продовження теми 
на стор. 16–19

ною групою «Рейтинг» у жовтні 
цього року, те, що Голодомор був 
саме геноцидом, підтверджують 
66% опитаних. У 2010му таких 
було 61%. Тезу про геноцидний 
характер трагедії поділяють не 
лише понад 80% жителів Заходу 
(хоч там її не було), Центру та 
Півночі, а й більш ніж половина 
респондентів на Сході та бли
зько 40% – на Півдні та Донбасі. 
Не тільки прихильники Віталія 
Кличка, Арсенія Яценюка, Олега 
Тягнибока, а й понад половина 
потенційних виборців Віктора 
Януковича та понад 40% – Петра 
Симоненка вважають організова
ний комуністичним керівни
цтвом голод геноцидом, спрямо
ваним саме проти українського 
народу.

У зв’язку з цим, вочевидь, 
слід шукати і причини систем
ного ідейноінформаційного за
перечення геноцидного концепту 
подій 1932–1933 років, яке спо
стерігаємо сьогодні з боку Крем
 ля. Річ зовсім не в ефемерній «за
грозі матеріальної компенсації» 
або притягненні сучасної Росії до 
відповідальності за злочини ста
лінізму (який там усіляко глори
фікують останнім часом). Не
безпечніше для неоімперських 
планів керівництва РФ те, що, 
виконуючи консолідуючу роль в 
історичній свідомості українців, 
концепт Голодоморугеноциду 

1932–1933го бачить  ся наразі 
найпотужнішим контраргумен
том проти педальованих Росією 
міфологем «спільної переможної 
війни» та «спільної історичної 
долі» як ключових у реставрацій
них проектах на теренах колиш
нього СРСР.

Використання голоду як ін
струмента репресій та впоко
рення народу не було особливим 
винаходом сталінського режиму, 
таке й раніше практикували у сві
товій історії (див. стор. 23). Од
нак в умовах 1932–1933 років ра
дянський тоталітаризм на тери
торії України довів цю техноло
гію вбивства до цілком доверше
них форм, водночас подавши 
приклад наступникам. Як ствер
джує французький історик Ален 
Безансон, «голод був найсмерто
носнішим методом комуністич
ного винищення людей». Пер
шими наслідували комуністів на
цисти, які взяли на озброєння пе
ревірений своїми колишніми со
юзниками метод, застосувавши 
взимку 1941–1942го терор голо
дом проти кількох мільйонів вій
ськовополонених, значна час
тина яких відчула таким чином 
déjà vu подій 1932–1933го. Шля
хом Лєніна – Сталіна згодом 
пішли китайський, камбоджій
ський та північнокорейський ко
муністичні режими, вдаючись до 
подібних масштабних злочинів 
проти власних народів, кількість 
жертв серед котрих подекуди (як 

у випадку з КНР) у кілька разів 
перевищувала виміри українсь 
кої голодної трагедії (див. Тиж-
день, № 11/2013).

Геноцид в Україні мав свою 
унікальну природу, не схожу з ін
шими злочинами проти людя
ності. Тому прямо ототожнювати 
його, приміром, із Голокостом єв
реїв чи геноцидом вірмен не було 
б ані коректно, ані корисно для 
міжнародного визнання україн
ської національної трагедії. Всі ці 
діяння мали різні матеріальні 
ознаки (технології та обставини 
вбивства), однак їхні юридичні 
параметри, згідно з нормами 
міжнародного права, є тотож

ними і підпадають під визначене 
в Конвенції ООН 1948 року по
няття геноциду.

«У 2006му я спеціально зу
стрічався з постійним представ
ником Ізраїлю при ООН у Нью
Йорку, котрий розповідав мені, 
яку колосальну роботу вони 
проводили, щоб домогтися ви
знання Голокосту геноцидом на 
рівні Генеральної Асамблеї Орга
нізації Об’єднаних Націй. Якщо 
ми наслідуватимемо приклад Із
раїлю, то теж матимемо резуль
тат, і певен, що раніше ніж через 
60 років. А це можливо лише за 
умови, коли не перетворювати
мемо спроби домогтися міжна
родного визнання Голодомору на 
політичні кампанії», – наголо
шує професор Володимир Васи
ленко (див. його статтю на 
стор. 22).

Порушити перед світовою 
громадськістю питання про ви
знання Голодомору геноцидом – 
це лише перший крок до єдиної 
можливої реалістичної мети: до
могтися офіційного вибачення за 
скоєні комуністичним режимом 
злочини.

Різні українські президенти, 
кожен у свій спосіб, намагалися 
вписати трагедію 1932–1933 ро
ків до офіційного політичного 
дискурсу держави. Зрушення в 
питанні її міжнародного визна
ння актом геноциду, які відбу
лися в періоди правління Лео
ніда Кучми і Віктора Ющенка, 
очевидні. Однак зусилля тодіш
ніх президентських адміністрацій 
більше нагадували поспішні піар
кампанії, аніж продуману сис
темну державну політику.

Віктор Янукович узагалі захо
дився узгоджувати оцінки мину
лого з офіційною позицією Мос к
 ви. Зі шкільної програми були 
вилучені літературні твори про 
цю трагедію, зокрема романи 
«Жовтий князь» Василя Барки 
й «Марія» Уласа Самчука (див. 
стор. 20). Проблему Голодо
мору фактично виключили з офі
ційного дискурсу. 

Проте щороку, ставлячи свіч
 ку пам’яті у вікні, ми усвідомлю
ємо: життя триває. Влада зміню
ється, а Україна залишається.  
І вона неодмінно усвідомить себе, 
осягне своє минуле й захистить 
набутою історичною пам’яттю 
майбутнє своїх дітей. 
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На засадах 
комуністичної 
доктрини
Голодомор став наслідком спроби більшовиків 
повністю винищити приватну власність

у 
передмові до російського 
видання книги про голод 
(«Годы голода. Сельское 
хозяйство СССР, 1931–

1933», у співавторстві з Робертом 
Девісом) Стефен Віткрофт заува
жив: «Ми з Р. Девісом не зна
йшли свідчень того, що радян
ська влада здійснювала програму 
геноциду проти України». 
Справді, такої програми не існу
вало. Але насичена фактами 
книга Девіса і Віткрофта ігнорує 
програму більшовицької партії, 
чия доктрина ґрунтувалася на ре
волюційному марксизмі сере
ди ни XIX століття. У грозовій ат
мосфері 1848 року Карл Маркс і 
Фрідріх Енгельс коротко підсу
мували свої погляди у «Мані
фесті Комуністичної партії»: 
«Комуністи можуть виразити 
свою теорію одним положенням: 
знищення приватної власності». 
Владімір Лєнін, прибувши в Ро
сію з еміграції з наміром транс
формувати народну революцію в 
комуністичну, оголосив у «Квіт
невих тезах» 1917 року не тільки 
план захоплення влади більшо
виками, але й начерк подальших 
дій: зміну назви партії (з соціал
демократичної на комуністичну), 
прийняття комуністичної партій
ної програми, створення держа
викомуни і заснування міжна
родної організації компартій – 
Комінтерну. 

За допомогою пропаганди і 
терору більшовики витіснили з 
рад конкурентні партії, перетво
рили ради на клон власної партії і 
зробили їх органами влади. Так 
виникла радянська влада – сим
біоз політичної диктатури біль
шовицького керівництва з управ
лінською владою радянських ор
ганів. Унаслідок побудови партії 
на засадах «демократичного цен
тралізму» вся влада зосередилася 
в руках вождів. Існуючі в суспіль
стві організації горизонтального 
типу, на базі яких формується 
громадянське суспільство, були 
або знищені, або вертикалізовані. 
Партійна й радянська вертикалі 
влади закорінювалися в народну 
товщу за допомогою «переда
вальних пасів» – розгалуженої 
системи рад і різноманітних гро
мадських організацій. Компартія 
теж перетворилася на «переда
вальний пас», коли з неї виділи
лася внутрішня партія начальни
ків – номенклатура. Вертикаль 

автор: станіслав кульчицький
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державної безпеки перейшла під 
безпосередній контроль гене
рального секретаря і, як партійна 
та радянська вертикалі, прони
кла в суспільство сотнями тисяч 
(в Україні) й мільйонами (по 
СРСР у цілому) своїх «секретных 
сотрудников» (сексотів). На від
міну від традиційних – демокра
тичних або тоталітарних – дер
жав, відокремлених від сус
пільств, держава комуністичного 
типу занурювалася у своє суспіль
ство усіма інститутами. Тільки 
така держава могла реалізувати 
все те, що піддавалося реалізації 
в комуністичній утопії, а саме: 
експропріювати суспільство й 
доповнити свою політичну дик-
татуру диктатурою економіч-
ною.

Логіка комуністичних пере
творень вимагала одночасного 
нищення приватної власності ве
ликих і дрібних власників. Після 
громадянської війни буржуазію 
було відсторонено від виробни
цтва. На селі комуністичні пере
творення передбачали організа
цію радянських господарств (рад
госпів) на базі поміщицьких ма
єтків, а також комун – шляхом 
об’єднання селянських госпо
дарств. Маючи в розпорядженні 
заводи, радгоспи і комуни, вожді 
державикомуни розраховували 
ліквідувати ринок і запровадити 
замість товарообороту прямий 
продуктообмін – згідно зі схвале
ною в березні 1919 року програ
мою РКП(б).

Однак селяни вимагали 
зрівняльного переділу земель. 
Раднарком на чолі з Лєніним 
змушений був відступити й шу
кати замість продуктообміну 
між містом і селом інші способи 
забезпечення продовольством 
працівників націоналізованої 
промисловості. Уряд заборонив 
вільну торгівлю і в 1919 року 
розверстав між селянами у ви
гляді обов’язкових завдань по
трібні йому обсяги продоволь
ства. Як наслідок, посівні площі 
зменшилися, бо селяни не ба
жали працювати на державу 
безоплатно. Тоді в грудні 1920 
року Лєнін доповнив продо
вольчу розверстку посівною, 
були створені державні органи, 
покликані довести до кожного 
селянського двору план засіву і 
слідкувати, як ретельно селяни 
працюватимуть на врожай, 
який потім забере держава. Од
нак Лєнін швидко схаменувся й 

перейшов до нової економічної 
політики.

колЕкТивіЗаЦія
Опанувавши після п’яти років на
пруженої боротьби партійну вер
хівку, Іосіф Сталін у грудні 1927 
року сформулював у резолюціях 
XV партійного з’їзду дві тези: про 
необхідність колективізації сіль
ського господарства і про пере
творення товарообороту між міс

том та селом на продуктообмін. 
Отже, новий вождь починав бу
дівництво комуносоціалізму з 
того місця, на якому зупинився 
Лєнін.

Ще в «Програмі комуністів 
(більшовиків)» 1918 року Ніко
лай Бухарін живописав: «За
вдання полягає не в тому, щоб 
кожний селянин порався на ма
ленькому трудовому надільчику, 
як жукгнойовик на своїй купі, а в 
тому, щоб селянибідняки пере

ходили до суспільної праці яко
мога більшим числом». Здава
лося, з утворенням колгоспів се
ляни вже не зможуть самостійно 
вирішувати, скільки їм сіяти, а 
державакомуна зможе без участі 
ринку розподіляти селянську 
продукцію, чого вимагала теорія, 
якою керувалися вожді ВКП(б). 

Проте реальне життя відки
нуло умоглядні доктрини. Вкотре 
наштовхнувшись на спротив, 
Сталін змушений був організу
вати колгоспи у формі артілей, а 
не комун – що передбачало право 
селян на присадибну ділянку. 
Коли колгоспники упевнилися, 
що і в кооптованому господарстві 
держава хлібозаготівлями заби
рає собі все, вони зосередилися 
на присадибній ділянці. Втрати 
врожаю на колгоспних полях пе
рейшли критичну межу. Одержу
ючи від колгоспів все менше про
дукції, держава змушена була 
скорочувати експорт зернових, 
призначений оплачувати новобу
дови індустрії. У містах теж по
чався голод, бо держава зменшу
вала карткову норму або зовсім 
позбавляла карток певні катего
рії населення.

20 липня 1930 року Сталін 
написав з курорту Кагановичу і 
Молотову про необхідність при
йняти закон, у якому: а) кол

Географія Голодомору 1932–1933 років
Терор голодом призвів до катастрофічного рівня смертності населення (надсмертність) 
і величезних прямих демографічних утрат. Загалом під час Голодомору 1932–1933 років 
в Україні передчасно зійшли в могилу, за даними Інституту демограф� та соціальних 
досліджень імені М.В. Птухи НАНУ, понад 3,9 млн осіб, 
або 122 людини на 1 тис. жителів

Хмельницький
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КИЇВ

Чернігів
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Полтава

Черкаси

Харків

Донецьк

Запоріжжя

Сімферополь

Херсон

Миколаїв

Кіровоград
Дніпропетровськ

Одеса

Луганськ

За даними Інституту 
демограф� та соціальних 

досліджень імені М.В. Птухи 
НАН України

Для згаданих 
статистичних вимірів 
є певна територіальна 
диференціація. Найдужче голод 
позначився на Київській, Полтавській 
та Черкаській областях. Так, якщо 
показник смертності загалом в Україні 1933 
року порівняно із благополучним 1927-м зріс у 7,2 раза, то 
на Київщині, Черкащині й Полтавщині – більш ніж у 12,7. 
Людські втрати через надсмертність у цих областях (213,7 осіб 
на 1 тис. населення) майже в 1,7 раза певищують загальноукраїн-
ський коефіцієнт (129,2 осіб на 1 тис.). А отже, головний удар 
більшовиків був націлений на історичне ядро українського етносу.

Втрати через надсмертність
у 1932–1933 роках, на 1 тис. осіб

192,3 – 232,5
152,2 – 192,2

112,1 – 152,1
72,0 – 112,0
31,9 – 71,9
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сТаліН, оргаНіЗувавШи 
вЕликий голод проТи 
україНських сЕляН, 
ліквідував ЗагроЗу 
роЗпаду срср, яка посТала 
З Боку україНи



госпне і кооперативне майно 
прирівнювалося б до держав
ного; б) крадіжки майна кара
лися б щонайменше десятьма ро
ками ув’язнення, а як правило – 
смертною карою. Без цих заходів, 
які сам генсек назвав «драконів
ськими», зміцнити колгоспний 
лад було, на його думку, немож
ливо. В адресованих у Кремль 
липневих листах Сталін вимагав 
«добити і поховати…
індивідуальногорлохватські 
звички, навички і традиції». 7 
серпня 1932 року ЦВК і РНК 
СРСР прийняли постанову «Про 
охорону майна державних під
приємств, колгоспів і кооперації 
та зміцнення суспільної (соціаліс
тичної) власності», яка дослівно 
повторювала сформульовані ген
секом каральні заходи. Селяни 
назвали цю постанову «законом 
про п’ять колосків».

Хлібозаготівлі з урожаю 1932 
року проходили з величезними 
труднощами. У жовтні Сталін 
утворив надзвичайні хлібозаготі
вельні комісії: голова уряду Мо
лотов був відряджений з дикта
торськими повноваженнями в 
Україну, секретар ЦК ВКП(б) Ка
ганович – на Північний Кавказ, а 
секретар ЦК ВКП(б) Постишев – 
в НижньоВолзький край. Пар
тійна та радянська постанови з 
однаковою назвою «Про заходи 
до посилення хлібозаготівель», 
написані Молотовим, узгоджені 
зі Сталіним та підписані Косіо
ром і Чубарем, вимагали «органі
зувати вилучення хліба, що його 
розікрали під час косовиці, обмо

лоту та перевезень». До колгоспів 
і колгоспників, які не виконали 
накладених за розверсткою за
вдань, мали бути застосовані на
туральні штрафи м’ясом і карто
плею. У листопаді 1932 року в 
Україну прибув заступник голови 
ОГПУ і особоуповноважений 
ОГПУ по УСРР Балицький, який 
видав наказ № 1 по ГПУ УСРР, де 
стверджувалося, що в Україні на
явний «організований саботаж 
хлібозаготівель та осінньої сівби, 
організовані масові крадіжки в 
колгоспах і радгоспах, терор 
щодо найбільш стійких і витри
маних комуністів та активістів на 
селі, перекидання десятків пет
люрівських емісарів, розповсю
дження петлюрівських летю

чок». Ставилося таке завдання: 
«Викриття та розгром контррево
люційного повстанського під
пілля та нанесення рішучого 
удару по всіх контрреволюційних 
куркульськопетлюрівських еле
ментах, які активно протидіють і 
зривають основні заходи радян
ської влади та партії на селі».

Перед селянами, у яких заби
рали рештки врожаю, і перед на
селенням міст, яке держава не 
могла прогодувати, постала при
мара голоду. Навіть верстви насе

лення, які чекісти називали «со
ціально близькими», починали 
становити загрозу для сталін
ської команди. Деякі керівники 
другого компартійного ешелону 
стали розглядати генеральну лі
нію ЦК ВКП(б) в сталінському 
виконанні як загрозу для партії і 
держави. 

Та генсек не відступав від 
обраного курсу. Природне неба
жання селян працювати без ма
теріальної компенсації він роз
цінював як саботаж. Праг
нення їх врятувати частку виро
щеного ними урожаю (навіть 
одноосібниками – на власному 
полі!) розглядалося як кра-
діжка. Намір місцевої влади і 
колгоспних керівників прихо
вати від заготівельників хліб, 
щоб не допустити голоду, квалі
фікувався як контрреволюція. 
27 листопада 1932 року Сталін 
скликав об’єднане засідання по
літбюро ЦК і Президії Цен
тральної контрольної комісії 
ВКП(б) з метою засудження 
ряду керівників, які покладали 
на нього особисту відповідаль
ність за провал хлібозаготівель. 
Причиною провалу він назвав 
«проникнення в колгоспи і рад
госпи антирадянських елемен
тів з метою організації шкідни
цтва і саботажу». «Було б неро
зумно, – підкреслив він, – якби 
комуністи, виходячи з того, що 
колгоспи є соціалістичною фор
мою господарства, не відповіли 
б на удар цих окремих колгосп
ників і колгоспів нищівним уда
ром».

Іосіф Сталін (1879–1953) – 
генеральний секретар ЦК 
ВКП(б) у 1925–1934 роках

оргаНіЗаТори гЕНоЦиду україНЦів у 1932–1933 роках

Лазар Каганович (1893–1991) 
– очолював надзвичайну 
хлібозаготівельну комісію на 
Північному Кавказі та сіль-
ськогосподарський відділ ЦК 
ВКП(б) (1932–1933)   

Вячєслав Молотов (1890–
1986) – глава радянського 
уряду у 1930–1941 роках 

Станіслав Косіор (1889–1939) 
– генеральний (з 1934-го – 
перший) секретар ЦК КП(б)У 
(1928–1938) 
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ФакТ коНФіскаЦії усіх 
Запасів їЖі під час 
оБШуків поЗБавляЄ ґруНТу 
ЗапЕрЕчЕННя виЗНаННя 
голодомору як гЕНоЦиду



«сокруШиТЕльНый удар»
Суть чекістської акції («сокруши
тельного удара») полягала в кон
фіскації всього наявного продо-
вольства в уже голодуючому 
селі. Акція могла відбутися у ви
гляді одночасних подвірних об
шуків. Про це Сталін подбав но
ворічною телеграмою від 1 січня 
1933 року в Харків керівникам 
УСРР. Перший пункт телеграми 
вимагав повідомити колгоспни
кам і одноосібникам, щоб вони 
добровільно здавали державі «ра
ніше розкрадений і прихований 
хліб». Другий пункт попереджав: 
«Щодо колгоспників, колгоспів 
та одноосібників, які вперто про
довжують приховувати розкраде
ний і прихований від обліку хліб, 
застосовуватимуться найсуворіші 
заходи покарання, передбачені 
постановою ЦВК і РНК СРСР від 7 
серпня 1932 року (про охорону 
майна державних підприємств, 
колгоспів і кооперації та зміц
нення суспільної (соціалістичної) 
власності)». У поєднанні ці два 
пункти сталінської телеграми 
спонукали місцеву владу органі
зувати обшук кожного селян
ського подвір’я.

Факт конфіскації усіх запа
сів їжі під час обшуків позбав
ляє ґрунту заперечення визна
ння Голодомору як геноциду. 
Тому противники такого визна
ння вимагають: покажіть доку
мент! Очевидно, що такі наміри 
влада ніколи не фіксувала б 
письмово. Проте свідки Голо
домору – і під час роботи комі
сії Джеймса Мейса, і завдяки 
роботі українських учених
дослідників – описали дії й по
літику радянської влади в 
Україні. Задокументовано і 
опубліковано тисячі свідчень 
про тотальне вилучення у се
лян будьякої їжі. У створюва
ному в Гарвардському універ
ситеті Атласі Голодомору фігу
руватиме мапа місцеперебу
вання свідків, які підтверджу
вали факт вилучення всієї їжі 
на території УСРР і Північно
Кавказького краю. Така мапа 
стане повноцінним докумен
том, який об’єктивізує суб’єк
тив ні судження людей.

Коли держава конфіскує не 
тільки хліб, а будьяке продоволь
ство, її наміри слід кваліфікувати 
як убивство – іншого визначення 
не може існувати. Мова йде про 
наперед заплановане і профе-
сійно організоване масове вбив-

ство, причому не тільки тих, кого 
в Кремлі розглядали як саботаж
ників, а й дітей та старих. Обшуки 
за сталінським сигналом і конфіс
кація всієї їжі здійснювалися під 
керівництвом чекістів міськими 
активістами й місцевими членами 
комітетів незаможних селян.

Сталінський «сокруши тель
ный удар» був таємною акцією, 
хоча здійснювався на величезній 
території. Про факт смертонос
ного голоду можна було згаду
вати тільки в «особых папках», 
які мали особливий статус обігу й 
зберігання.

Поряд з інформаційною була 
застосована й фізична блокада 
репресованих регіонів. Ще 22 
січня 1932 року Сталін власно
ручно (автограф зберігся) напи
сав директивний лист ЦК ВКП(б) 
і РНК СРСР про заборону масо
вого виїзду селян з України й Ку
бані в інші регіони. 

Отже, маємо певну послідов
ність дій, які перетворили голод 
на Голодомор: 1) утворення Ста
ліним надзвичайних хлібозаготі
вельних комісій у трьох регіонах 
високотоварного землеробства; 
2) запровадження з його ініціа
тиви законодавства про нату
ральні штрафи за «розкрадений і 
прихований хліб»; 3) організацію 
за новорічною телеграмою ген
сека повсюдних обшуків у пошу
ках неіснуючих запасів «розкра
деного і прихованого хліба»; 4) 
конфіскацію в ході обшуків усіх 
наявних запасів продовольства 
тривалого зберігання; 5) встанов
лення фізичної блокади регіонів, 
цілком очищених від продоволь
ства; 6) заборону використову
вати слово «голод» стосовно го
лоду 1932–1933 років (зберіга
лася до грудня 1987 року).

Маємо й результат цієї послі
довності: надсмертність насе
лення (див. «Географія Голо-
домору 1932-1933 років»).

моТиви сТаліНа
Після перемоги над «правим ухи
лом» Сталін підпорядкував собі 
верхівки партійної, радянської і 
чекістської вертикалей влади, але 
не більше. Не забуваймо: всемо
гутній Сталін з’явився тільки 
після Великого голоду 1932–1933 
років і Великого терору 1937–1938 
років. У 1932го контроль над вер
хівками владних вертикалей да
вав генсеку можливість будьщо 
робити з державоюкомуною і на
мертво сплетеним із нею суспіль

ством, проте – тільки до соціаль
ного вибуху. А чекісти сигналізу
вали, що вибух назріває. Провал 
хлібозаготівель і викликаний ним 
катастрофічний голод 1932–1933 
років цілком могли коштувати 
Сталіну посади генсека. Тому 
своєю новорічною телеграмою 1 
січня 1933 року він пустив у хід ту 
чекістську акцію, яку почав готу
вати ще від утворення надзвичай
них хлібозаготівельних комісій.

Сталін завжди насторожено 
ставився до України. Якщо на
класти статистику хлібозаготі
вель на регіональну статистику 
селянських заворушень 1930 
року, встановлену дослідницею 
Лінн Віолою (УСРР – 4098, Цен
тральна чорноземна область – 
1373, Північний Кавказ – 1061, 
Нижня Волга – 1003), то стає зро
зумілим, що Кремль використо
вував хлібозаготівлі як інстру
мент покарання бунтівних укра
їнських селян. Генсек був переко
наний, звертаючись листовно до 
Кагановича 11 серпня 1932го, що 
навіть у півмільйонній КП(б)У 
знаходилося «немало свідомих і 
несвідомих петлюрівців». 

У 1933 року Сталін, організу
вавши Великий голод проти 
українських селян, ліквідував за
грозу розпаду СРСР, яка постала 
з боку України.

Сьогодні Голодомор 1932–
1933 років став предметом уваги 
багатьох фахівців. Рано чи пізно 
під тиском неспростовних фактів 
світова громадськість дасть пра
вову оцінку сталінському терору, 
який був за своєю природою гено
цидом. Коли ми наполягаємо, що 
жертвами геноциду були українці 
як національна група, послугову
ючись при цьому відповідною 
Конвенцією ООН, то наштовхує
мося на протест з боку російських 
дослідників. Справа міжнарод
ного визнання українського Голо
домору геноцидом потребуватиме 
часу і чималих зусиль. А поки що 
слід солідаризуватися з висно
вком Роберта Конквеста, яким за
вершується розділ «Спустошена 
земля» в його книзі «Жнива скор
боти» (1986): «Не так важлива 
формальна відповідність тих по
дій визначенню того, що ж таке 
геноцид. Навряд чи можна запе
речити, що проти українського 
народу скоєно злочин – чи то в ка
мерах смертників і таборах, чи в 
голодуючих селах проти мільйо
нів людей, котрі були цим наро
дом». 

Влас Чубар 
(1891–1939) 
– голова 
Раднаркому 
УСРР в 1923–
1934 роках 

Мендель Хата-
євич (1893–
1937) – з кінця 
жовтня 1932-го 
відповідаль-
ний за вико-
нання хлібоза-
готівель у Хар-
ківській облас-
ті, перший се-
кретар Дніпро-
петровського 
обкому (1933)

Павєл 
Постишев 
(1887–1939) – 
секретар ЦК 
ВКП(б) (1930–
1933), другий 
секретар 
ЦК КП(б)У 
(1933–1937) 

оргаНіЗаТори 
гЕНоЦиду 
україНЦів
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червоно-чорна торбинка з попелом
«Вернувшись додому, Сооткін взяла клаптик червоного 
шовку і клаптик чорного, зробила торбинку й зашила туди 
попіл небіжчика. До торбинки пришила дві стрічки, щоб 
Уленшпігель завжди міг носити її на шиї. Повісивши йому тор-
бинку, вона сказала:
– Це попіл із серця мого чоловіка. Червоне – це його кров, 
чорне – це наша туга. Хай він завжди б’є тобі в груди, як во-
гонь помсти катам.
– Так і буде! – відповів Уленшпігель».

Шарль де Костер «Легенда про Уленшпігеля»

і
сторія з Уленшпігелем, якому мати дала в до
вгу життєву дорогу червоночорну (!) торбинку 
з «попелом із серця» його батька Клааса, 
вельми повчальна для українців, за спинами 

яких лишилося трагічне ХХ століття. Нас так ба
гато винищено в тому проклятому столітті, що 
зрештою, напевне, постане питання: а що з цим 
страшним досвідом робити? Може, не переобтя
жувати свою пам’ять? Може, залишити все істори
кам? Може, щоб не травмувати юних душ, «під
чистити» шкільні програми, максимально звіль
нивши їх від гіркого досвіду нації?

Відповідь Шарля де Костера інша: «попіл Кла
аса» має бити в серце нащадків. 

У зв’язку з цим пригадався епізод двадцятиріч
ної давності. У старій кіровоградській (єлисавет
градській!) синагозі літній єврей, який займався іс
торією Голокосту, подарував мені кілька підручни
ків, виданих в Ізраїлі для тамтешніх шкіл. Я почав їх 
гортати і був вражений. Один із них починався з 
розповіді про утиски євреїв, їх погроми. Згадувався 
там і Єлисаветград, адже колись тут проходила межа 
осілості, тож була своя моторошна логіка в тому, що 
один із перших у Росії великих погромів стався саме 
в цьому степовому місті. 

Хроніка, інфографіка, текс  това інформація – усе в 
підручнику було покликане спочатку зачепити в 
учнів емоційну струну, викликати неусвідомлений 
душевний спротив несправедливості й кривдам, а 
потім змусити їх задуматися над питанням: чому з 
нами, євреями, таке сталося і що потрібно, аби цього 
більше ніколи не повторилося?

Не знаю, хто як, а я на боці авторів того ізраїль
ського підручника, які не тільки не боялися власної 
історичної пам’яті, а й конструювали її.

Навіть більше: думаю, що вони вчинили точні
сінько так само, як мати Уленшпігеля, коли вручала 
йому червоночорну торбинку з «попелом із серця» 
батька... 

Від своєї матері в степовому селі на Одещині я 
також чув і про Соловки, і про повоєнний голод. 
Було це на самому початку 1960х і пізніше повто
рювалося не раз. Голодомор 1932–1933 років мати 
не пам’ятала, бо була тоді шестисемирічною дів 
чинкою, але й те, що, за її словами, пережила 
Украї  на в 1947му, вражало масштабами жахіття. 
Траплялися навіть випадки людоїдства – і мама, 
вчителька молодших класів, не вважала, що згаду
вати про них у розмові з власними дітьми «непеда
гогічно». Вона взагалі розповідала про пережите 
без якоїсь спеціальної мети, просто розказувала 
правду, ніби сама дивуючись, як таке можна було 
витримати… 

Тепер у мене немає сумніву, що тоді, в дитинстві, 
у своїй Демидівці (нині вона, хоч як боляче, вими
рає) я також отримав червоночорну торбинку…

А ось відомство Дмитра Табачника вважає, що 
маленьким українським Уленшпігелям такі «тор
бинки з попелом» узагалі ні до чого! Не так давно 
зі шкільних програм вилучили повість Василя 
Барки «Жовтий князь», написану ним, емігран
том, ще далекого 1963 року десь у горах в Америці, 
й це подавалося, звісно ж, як вияв турботи про ду
шевне здоров’я дітей. Хоча насправді річ не в 
тому, а в «зміні курсу»: про Голодомор – якнай
менше, історію взагалі, кажуть нам нові можно
владці, слід «радянізувати»... А якщо так, то для 
чого в програмі той «Жовтий князь»? Він же по
казує українську реальність 1933 року як страшну 
«дияволіаду», влаштовану будівниками «нового 
світу», які зомбують людей казками про вселен
ське щастя, що осьось настане, а самі натомість 
жирують, брешуть, убивають... Навіщо це малень
ким Уленшпігелям?!

Правда про Голодомор 1932–1933го так 
важко – крізь десятиліття штучного мовчання – 
пробивалася до нас, що тільки наприкінці 1980х 
про неї стали говорити вголос, із трибун. А перед 
тим у підсовєтській художній літературі виринали 
лише окремі деталі й сцени, які нагадували про те, 
що моє покоління чуло від своїх батьків. Тому й «ви
ловлювали» ми їх так ретельно: то в «Чотирьох бро
дах» Михайла Стельмаха, то в «Твоїй зорі» Олеся 
Гончара. Написане ж Василем Баркою залишалося 
тоді ще за сімома замками... 

Дожилися: замків стало менше, проте нові 
«ключарі» знову побрязкують металом. Може, че
рез те, що базікання комуністів про щастя (у «Жов
тому князі») дуже вже нагадують недавні обіцянки 
соратників міністра освіти про покращення, яке че
кає на українців «уже сьогодні»?

...А той ізраїльський підручник, який не йде 
мені з голови, спонукав задумуватися зрештою не 
тільки про минуле. Він провокував ставити собі 
головні запитання, що стосувалися як історії, так і 
майбутнього. У нашому випадку ланцюжок 
запитаньвідповідей неминуче веде до висновку, 
що Голодомор був не просто наслідком сталін
ської тиранії – сама сталінська тиранія стала по
родженням порочної (бо утопічної!) комуністич
ної доктрини. Трагедія почалася у той момент, 
коли в головах деяких відомих інтелектуалів заро
дилася впевненість, що найкращий інструмент 
для досягнення вселенського щастя – насилля. 
Право ж на насилля («диктатуру пролетаріату») 
комуністи залишили за собою. У конкретних істо
ричних обставинах (початок ХХ століття, червоно
імперська Росія з її колосальною тиранічною тра
дицією і великодержавною зневагою до «інород
ців») ця доктринальна причина була фатальною 
для України: Росія панічно боялася втратити ла
сий шматок. Тому й пішла на злочин, який істо
рики кваліфікують як убивство Голодомором.

Так було. Відтоді змінилося небагато: нас усе ще 
бояться «втратити»... 
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геноцид 1932–1933 
років з погляду права
Можна домогтися міжнародного визнання Голодомору,  
якщо не перетворювати справу на політичні кампанії

г
оворити про трагедію Голо
домору сухими юридични
 ми фактами і термінами за
вжди важко. Але це необ

хідно, щоб могти сформулювати 
залізні аргументи, такі потрібні 
не лише безневинно загиблим 
80 років тому людям, а й нам для 
відновлення історичної справед
ливості та можливості чесно ди
витися у вічі нашим нащадкам. 
Отже, що таке Голодомор з по
гляду права та які його наслідки?

У 2003му була прийнята 
спільна заява делегацій держав – 
членів ООН з приводу 70ї річ
ниці Голодомору в Україні 
1932–1933го, до якої приєдна
лися близько 30 країн. Заява за
суджувала Голодомор як резуль
тат сталінських репресій, але не 
як геноцид. У 2008му, до 75х 
роковин трагедії, були зроблені 
наступні спроби порушити це пи

тання перед світовою громад
ськістю, тоді вони наразилися на 
потужний спротив Росії. Стало 
зрозуміло, що досягнути міжна
родного визнання Голодомору 
лише політичною кампанією і 
постановкою відповідних завдань 
перед дипломатичними пред
ставництвами України за кордо
ном не вдасться.

Конвенція ООН 1948 року ви
значає, що первинна й основна 
відповідальність за розслідуван
 ня та покарання за акти геноциду 
лежить на національних урядах 
тих країн, де вчинені такі діяння. 
Інше правило говорить: якщо 
уряд певної країни не хоче або не 
має можливості покарати винних 
у міжнародних злочинах, то в та
кому разі починає діяти поло
ження Міжнародного криміналь
ного суду, що був заснований у 
2002му відповідно до Римського 

статуту 1998 року. Тобто пер
винна відповідальність лежить 
на державі. Раніше це було не
можливо, бо Радянський Союз не 
визнавав самого факту Голодо
мору, та й Міжнародного кримі
нального суду тоді не існувало. 
Натомість сучасна Українська 
держава своє зобов’язання вико
нала – була порушена кримі
нальна справа за фактом штуч
ного голоду на території України, 
який підпадає під усі ознаки ге
ноциду.

Проте подання до Міжнарод
ного кримінального суду безпер
спективні, оскільки юрисдикції 
останнього підлягають тільки ті 
злочини, які були вчинені після 
його створення, тобто з 2002 
року. До спеціалізованих міжна
родних трибуналів, які розгля
дали справи щодо притягнення 
до відповідальності осіб, звинува
чених у скоєнні злочинів гено
циду, воєнних злочинів чи злочи
нів проти людяності, наприклад, 
у Руанді чи колишній Югославії, 
Україна подаватися теж не може, 
бо юрисдикція цих спеціальних 
судів поширюється лише на від
повідні країни. 

Такі справи також не нале
жать до компетенції міжнарод
них організацій (ООН, Ради Євро
 пи, ОБСЄ) – вони ніколи не ухва
лювали резолюцій, які визна
вали б дії в тій чи іншій державі 
злочинами геноциду чи іншими 
міжнародними злочинами. Єди
ний виняток стосувався Голо
косту, який Генеральна Асамблея 
ООН у 2005му визнала актом ге
ноциду. Ізраїлю за всіх його мож
ливостей та системної роботи 
знадобилося 60 років, щоб до
вести цю справу до завершення. 
У 2006му я спеціально зустрі
чався з постійним представни
ком Ізраїлю при ООН у Нью
Йорку, котрий розповідав мені, 
яку колосальну роботу вони про
водили, щоб цього досягнути. 

Естонія
(1993)

США (2003)

Мексика (2008)

Колумбія (2007)

Чилі (2007)

Канада (2003)

США (2003)

Андорра
(2009)

Іспанія
(2007)

Перу (2007)

Еквадор (2007)

Аргентина
(2007)

Парагвай
(2007)

Бразилія
(2007)

Ватикан
(2001)

Словаччина
(2007)

Угорщина
(2003)

Чехія
(2007)

Латвія
(2008)

Литва
(2005)

Польща
(2006)

Італія
(2004)

Грузія
(2005)

Австралія (2003)

Визнали
Голодомор в Україні 1932–1933 років офіційно визнали 
геноцидом українського народу і засудили 23 країни світу 

*2003 – рік визнання 

автор: 
володимир 
василенко 

 

про авТора: 
володимир  
василенко – 
правознавець-
міжнародник, 
Надзвичайний і 
Повноважний 
Посол України, 
доктор юридич-
них наук. У 
1991–2009 ро-
ках не раз брав 
участь у роботі 
Генеральної 
Асамблеї ООН 
як експерт, рад-
ник, заступник 
члена делегації 
та член делега-
ції України. У 
2001 році обра-
ний ГА ООН до 
Міжнародного 
кримінального 
трибуналу щодо 
колишньої 
Югославії, де 
працював суд-
дею від квітня 
2002-го до січня 
2005-го. У 
2006–2009 ро-
ках уповнова-
жений України в 
Міжнародному 
суді ООН під час 
розгляду справи 
щодо розмежу-
вання морських 
просторів у 
північно-
західній частині 
Чорного моря 
між Румунією та 
Україною. У 
2006–2010-му 
– представник 
України в Раді 
ООН із прав лю-
дини.
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свіТові гЕНоЦиди Якщо ми наслідуватимемо при
клад Ізраїлю, то теж матимемо 
результат, і певен, що раніше 
ніж через 60 років. А це можливо 
лише за умови, коли не перетво
рюватимемо спроби домогтися 
міжнародного визнання Голодо
мору на політичні кампанії. 

Тільки системною, кваліфіко
ваною і постійною роботою мож
 на досягнути успіху в міжнарод
ному визнанні Голодомору як 
зло    чину геноциду, наскоком цьо
 го не зробиш – не від випадку до 
випадку, від річниці до річниці, а 
щодня. Нам потрібно вивчати до
свід інших країн, які стали жерт
вами геноциду (див. «Світові 
геноциди»), щоб уникати поми
лок на шляху до міжнародного 
визнання. Наприклад, Вірменія 
вже давно порушує питання про 
засудження геноциду вірмен 1915 
ро  ку, однак вона реальніше підхо
дить до цієї справи і не випадково 
не йде в міжнародні організації, 
адже знає, що не досягне там 
успіху. Вірмени працюють на рівні 
окремих держав і вже домоглися 
певного результату, зокрема у 
Франції (див. Тиждень, № 
9/2012), де є впливова вір
менська діаспора. 

Сьогоднішні спроби реабілі
тації сталінізму на офіційному 
рівні в Росії актуалізують і відпо
відне ставлення до Голодомору, 
злочину, який вчинив режим, ке
рований Сталіним, та його запе
речення. Пам’ятаймо: Голодомор 
стався в Україні тому, що тоді в 
нашій країні не було українського 
уряду. По суті, це був окупацій
ний режим, який виконував усі 
завдання кремлівської верхівки, 
котра боялася, що українці як на
ція рано чи пізно знову бороти
муться за свою незалежність, то 
му треба було підірвати їхній 
визвольний потенціал. Трагедія 
Голодомору якраз і вказує на не
обхідність бути незалежною дер
жавою, керованою урядом, 
який справді відстоює українські 
націо  нальні інтереси. 

Однією з причин запере
чення Росією Голодомору є спе
кулятивні закиди в тому, що, 
мовляв, коли акт геноциду буде 
визнаний на міжнародному рівні, 
то Україна висуне претензії до 
Росії як до спадкоємиці СРСР. 
Проте висунути РФ якісь матері
альні претензії на міждержав
ному рівні нереально. Це можуть 
робити окремі громадяни, але 
юридична ситуація дуже складна: 

не існує держави, яка скоїла цей 
злочин, та його виконавців, у ро
дичів постраждалих не залиши
лося якихось документів тощо. 
Єдине питання, яке варто пору
шувати, – офіційне вибачення за 
злочини комуністичного режи
 му. Адже фактів вибачення до
статньо на міжнародному рівні 
(див. Тиждень, № 10/2013). 

Чи можна порівнювати між 
собою різні геноциди? Юридичні 
параметри геноциду, що були ви
значені в Конвенції 1948 року, 
для всіх таких випадків однакові, 
втім матеріальні ознаки завжди 
різні. Як немає двох однакових 
людей, так немає і двох однако
вих злочинів. Конкретний акт 
убивства зажди відрізняється від 
іншого. Те саме стосується і між
народних злочинів, адже кожен 
із них має свої унікальні характе
ристики. Їхні матеріальні пара
метри відмінні, однак юридичні 
виміри у світлі Конвенції ООН 
1948го однакові, а тому нетотож

ність українського Голодомору 
єврейському Голокосту не може 
бути підставою для юридичного 
заперечення геноцидного харак
теру української національної 
трагедії. 

В Україні першим правовим 
актом, який кваліфікував Голодо
мор як акт геноциду, був Закон 
«Про Голодомор 1932–1933 років 
в Україні», ухвалений Верховною 
Радою 28 листопада 2006го.  
Ст. 1 цього документа встано
вила: «Голодомор 1932–1933 ро
ків в Україні є геноцидом україн
ського народу». Закон став по
літи  коправовим підґрунтям для 
проведення масштабного офіцій
ного розслідування обставин та 
наслідків здійснення в Україні 
геноцидного вбивства мільйонів 
українців за допомогою штучно 
організованого голоду. Розсліду
вання розпочалось у травні 
2009го, коли Служба безпеки 
України порушила кримінальну 
справу № 475 за фактом вчи

османська імперія 
геноцид вірмен
Тривалість 
Квітень 1915-го – жовтень 1918-го
організатори та виконавці 
Контрольований молодотурецькою партією 
«Єднання і прогрес» уряд Османської імпе-
рії, турецькі поліція та жандармерія, курд-
ські парамілітарні угруповання «Гамідіе»
кількість жертв 
Від 800 тис. (дані турецької слідчої комісії, 
яка вивчала діяльність уряду молодотурків) 
до 1,5 млн осіб (підрахунки вірменських іс-
ториків)
міжнародна оцінка
Від 1965 року масове винищення вірмен в 
Османській імперії визнали геноцидом 22 
країни світу, Рада Європи та Європейський 
парламент, Міжнародна рада церков
покарання винуватців 
Восени 1919-го в Єревані була створена спе-
ціальна таємна організація «Немезіс», що 
дістала завдання розшукати та покарати 
організаторів масового винищення вірмен; 
протягом 1921–1924 років члени «Немезіс» 
знищили майже всіх чільних організаторів 
геноциду (близько 80 осіб) та кілька тисяч 
безпосередніх виконавців злочину

срср
геноцид українців
Тривалість 
Січень 1932-го – серпень 1933-го
організатори та виконавці 
Всесоюзна комуністична партія (більшовиків) 
та її локальна структура в Україні КП(б)У, вико-
навчі органи радянської влади, підрозділи 
Об’єднаного державного політичного управ-
ління (таємної поліції), комітети незаможників
кількість жертв 
Від близько 3 млн (оцінка українського де-
мографа Володимира Кубійовича) до  
6,122 млн осіб (включаючи ненароджених; 
підрахунки Інституту демографії та соціаль-
них досліджень імені М. В. Птухи НАНУ)
міжнародна оцінка
Від 1993-го Голодомор 1932–1933 років  
визнали геноцидом 23 країни світу
покарання винуватців
Протягом травня – грудня 2009-го Служба 
безпеки України розслідувала кримінальну 
справу за фактом вчинення геноциду 1932–
1933 років; на основі матеріалів справи 13 січ-
 ня 2010-го Апеляційний суд м. Києва визнав 
доведеним факт вчинення злочину геноциду 
й закрив її через смерть усіх обвинувачених 
(Іосіфа Сталіна, Вячєслава Молотова, Лазаря 
Кагановича, Павла Постишева, Станіслава Ко-
сіора, Власа Чубаря, Менделя Хатаєвича)
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нення геноциду в Україні у 
1932–1933 роках за ознакою зло
чину, передбаченого ч. 1 ст. 442 
Кримінального кодексу України 
(ККУ). Цьому передували бага
торічні дослідження істориків, 
систематизація та введення в на
уковий обіг численних докумен
тів, пошук свідків. 

Порушуючи кримінальну 
справу, СБУ керувалася нормами 
як національного законодавства, 
так і тих міжнародних договорів, 
які відповідно до ст. 9 Конституції 
України та ст. 3 ККУ становлять 
частину кримінального права 
України: крім Конвенції ООН 
1948 ро  ку про запобігання зло
чину геноциду та покарання за 
нього йдеться про такі 
міжнародноправові акти, як Єв
ропейська конвенція 1950го про 
захист прав людини та основопо
ложних свобод, Міжнародний 
пакт 1966го про громадянські та 
політичні права, Конвенція ООН 
1968го про незастосування 
стро ку давності до воєнних злочи
нів і злочинів проти людяності.

У ході розслідування кримі
нальної справи, яка складається з 
330 томів, слідчі СБУ допитали 
1890 свідків, долучили 5 тис. ар
хівних документів, встановили 
857 місць масових поховань жертв 
Голодомору, провели 24 су  до  ві 
експертизи (зокрема, історико
пра вову, демографічну, медичну, 
психологічну). В резуль  таті було 
документально встановлено голо
вних суб’єктів злочину й ухвалено 
процесуальне рішення про пору
шення кримінальної справи від
носно Сталіна Й. В., Молотова 
В. М., Кагановича Л. М., Пости
шева П. П., Косіора С. В., Чубаря 
В. Я, Хатаєвича М. М. за фактом 
організації вчинення геноциду в 
Україні у 1932–1933 роках, за 
ознаками злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 442 ККУ.

Після цього 31 грудня 2009го, 
згідно з вимогами кримінально
процесуального законодавства 
України і за погодженням із Ген
прокуратурою України, об’єднану 
кримінальну справу № 475 було 
направлено на розгляд Апеляцій
ного суду м. Києва. Вивчивши її 
матеріали, суд зазначив: «У прак
тиці вітчизняного кримінального 
судочинства вказана кримінальна 
справа є абсолютно унікальною, 
такою, яка має особливу процесу
альну специфіку».

Апеляційний суд не мав про
цесуальної можливості сформу

лювати обвинувачувальний ви
сновок та оголосити вирок осо
бам, звинуваченим Головним 
слідчим управлінням СБУ у ско
єнні злочину геноциду, оскільки 
кримінальнопроцесуальне за
конодавство України не передба
чає покарання померлих. Відпо
відно до п. 8 ч. 1 ст. 6 чинного на 
той час Кримінальнопроцесу
аль  ного кодексу України Апеля
ційний суд закрив провадження у 
справі не за реабілітуючими об
ставинами, а лише з огляду на 
смерть осіб, відносно яких були 
висунуті звинувачення. 

З огляду на юридичну специ
фічність справи та її суспільну ва
гомість Апеляційний суд відпо
відно до гл. 23 чинного на той час 
Кримінальнопроцесуального 
кодексу України здійснив її попе
редній розгляд і в ході розгляду 
перевірив відповідність висно
вків Головного слідчого управ
ління СБУ встановленим слід
ством фактам, підтвердив об
ґрунтованість кваліфікації Голо
домору як злочину геноциду та 
ухвалив власну детально мотиво
вану постанову у справі. «Переві
ривши викладені в постанові ор
гану досудового слідства фак
тичні обставини справи, – йдеться 
в зазначеній постанові, – Апеля
ційний суд на підставі ретельного 
аналізу та всебічної оцінки зібра
них в ній доказів в їх сукупності 
зазначає про доведеність та об
ґрунтованість викладених в по

станові висновків про вчинення 
Сталіним Й. В., Молотовим В. М., 
Кагановичем Л. М., Постишевим 
П. П., Чубарем В. Я., Хатаєвичем 
М. М. злочину, який правильно 
кваліфіковано за ч. 1 ст. 442 КК 
України як геноцид частини 
української національної групи».

Суд установив, що відповідно 
до Конвенції ООН 1948 року про 
запобігання злочину геноциду та 
покарання за нього і ч. 1 ст. 442 
Кримінального кодексу України 
«геноцид означає... акти, вчинені 
з наміром знищити, повністю або 
частково, будьяку національну, 
етнічну, расову або релігійну 
групу як таку» і що для кваліфі
кації злочинних дій як геноциду 

«необхідно довести наявність у 
суб’єкта злочину спеціального 
наміру (dolus specialis) знищити 
лише визначену в Конвенції 
групу і спрямованість його зло
чинної поведінки проти визначе
ної групи як такої». А також за
значив, що матеріали справи роз
крили причини й мотиви вчи
нення злочину і характерні риси 
його об’єктивної та суб’єктивної 
сторін. Постановою суду визнано 
доведеним, що Голодомор 1932–
1933 років в Україні:

– сплановано з метою приду
шення українського національно
визвольного руху та недопущення 
побудови незалежної Української 
держави;

– вчинено шляхом насиль
ного вилучення в українських се
лян усіх харчових продуктів та 
позбавлення їх доступу до їжі, 
тобто штучного створення життє
вих умов, що призвели до фізич
ного знищення питомого склад
ника української національної 
групи – українського селянства 
(в Україні на той час абсолютна 
більшість селян була україн
цями, а абсолютна більшість 
українців – селянами);

– здійснено як один із етапів 
спецоперації проти частини укра
їнської національної групи як та
кої, оскільки саме українська на
ція, а не національні меншини 
була суб’єктом державотворчого 
самовизначення і лише вона мо
гла реалізувати закріплене Кон
ституцією СРСР 1924 року право 
на самовизначення шляхом ви
ходу із СРСР та утворення неза
лежної Української держави;

– організовано вищим керів
ництвом партійнорадянського 
комуністичного режиму, серед 
якого особливо важливу й ак
тивну роль у скоєнні злочину ві
дігравали виокремлені у справі 
семеро осіб.

У постанові Апеляційного 
суду, зокрема, зазначено: «Орга
ном досудового слідства з усією 
повнотою та всебічністю вста
новлено спеціальний намір Ста
ліна (Джугашвілі) Й. В., Моло
това (Скрябіна) В. М., Кагано
вича Л. М., Постишева П. П., Ко
сіора С. В., Чубаря В. Я. і Хатає
вича М. М. – знищення частини 
саме української (а не будьякої 
іншої) національної групи і 
об’єктивно доведено, що цей на
мір стосувався саме української 
національної групи як такої». 
Предметом спеціальної уваги 

У ході 
розслідування 
кримінальної 

справи, яка 
складається з 

330 
томів, слідчі СБУ 

допитали 

1890 
свідків, долучили 

5 
тис. архівних 
документів, 
встановили  

857 
місць масових 

поховань жертв 
Голодомору, 

провели  

24 
су  до  ві експертизи

24|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 47 (315) 22–28.11.2013

ТЕмА НомЕРА|Голодомор

ТрагЕдія голодомору 
якраЗ і вкаЗуЄ На 
НЕоБхідНісТь БуТи 
НЕЗалЕЖНою дЕрЖавою



Третій рейх 
(разом із окупованими та залежними  
територіями)
геноцид євреїв
Тривалість
Вересень 1939-го – травень 1945-го
організатори та виконавці
Націонал-соціалістична робітнича партія Ні-
меччини (НСДАП), виконавчі органи влади 
Третього Рейху, німецька поліція, айнзатц-
групи, формування СС, колабораціоністи на 
окупованих територіях
кількість жертв 
Від 5,5 млн до 6 млн осіб (оцінки зроблені на 
підставі підрахунків довоєнної та повоєнної 
кількості єврейських мешканців у різних краї-
нах Європи)
міжнародна оцінка
Завдяки поширенню інформації про страж-
дання єврейського народу винищення його 
представників у роки Другої світової війни ви-
знано геноцидом без спеціальних рішень 
міжнародних органів чи національних парла-
ментів різних країн; про Голокост у контексті 
геноциду згадано в резолюціях ООН від лис-
топада 2005-го та січня 2007-го, котрі встано-
вили Міжнародний день пам’яті жертв Голо-
косту та засудили його заперечення 
покарання винуватців 
Головні винуватці Шоа були засуджені до 
смертної кари за сукупністю злочинів, учине-
них протягом 1933–1945-го. У 1960–1980-х до 
судового переслідування організаторів і ви-
конавців Голокосту вдавався Ізраїль; остан-
німи роками запідозрених у цьому злочині в 
судовому порядку переслідує Німеччина  

камбоджа
геноцид кхмерів та інших народів камбоджі
Тривалість 
Квітень 1975-го – січень 1979-го
організатори та виконавці 
Прокомуністичний рух «Червоні кхмери», 
створені ним збройні формування, бійці спе-
ціальних підрозділів служби безпеки «соанс-
роки»

кількість жертв 
Від 1,4 млн (дані міжнародної правозахисної 
організації Amnesty International) до 3,8 млн 
осіб (оцінка ЦРУ США)
міжнародна оцінка 
ООН визнала політику режиму «Червоних 
кхмерів» у Камбоджі 1975–1979 років актом 
геноциду в грудні 1997-го
покарання винуватців 
У Пномпені (Камбоджа) діє Трибунал у справі 
злочинів, вчинених «Червоними кхмерами», 
який був створений спільно ООН та камбо-
джійським урядом у липні 2006 року; від лю-
того 2009-го триває судове переслідування 
організаторів масового винищення цивільної 
людності Камбоджі (близько 50 осіб) 

руанда 
геноцид тутсі
Тривалість 
Квітень – липень 1994-го
організатори та виконавці
Контрольований представниками народу 
хуту уряд Руанди, політична партія «Націо-
нальний революційний рух за розвиток», ру-
андійські армія та поліція, парамілітарні 
утворення «Інтерахамве» та «Імпузаму-
гамбі»

кількість жертв
Від 800 тис. (оцінки міжнародної правоза-
хисної організації Human Rights Watch) до 
937 тис. осіб (офіційні дані руандійського 
уряду)
міжнародна оцінка 
У грудні 2003-го Генеральна Асамблея ООН 
проголосила 7 квітня Днем пам’яті жертв ге-
ноциду в Руанді, таким чином офіційно ква-
ліфікувавши події 1994 року як геноцид
покарання винуватців 
Майже всіх головних винуватців геноциду 
1994 року засудив до різних термінів 
ув’язнення Міжнародний трибунал у справах 
Руанди, який був створений Радою Безпеки 
ООН у листопаді 1994-го й діє у м. Аруша (Тан-
занія). Для покарання безпосередніх вико-
навців геноциду в Руанді відновлено прак-
тику народних судів гакака. До 2012-го за ці 
злочини засуджено приблизно 120 тис. осіб, 
зокрема близько 100 винуватців – до смерт-
ної кари 

Апеляційного суду було питання 
зворотної дії ст. 442 Криміналь
ного кодексу України. Спираю
чись на положення ст. 7 Євро
пейської конвенції 1950 року про 
захист прав людини та основопо
ложних свобод і ст. 1 Конвенції 
ООН 1968го про незастосування 
строку давності до воєнних зло
чинів і злочинів проти людя
ності, суд визнав, що були «від
сутні будьякі правові заборони 
для застосування ч. 1 ст. 442 Кри
мінального кодексу України у 
зворотному часі» щодо дій осіб, 
які вчинили злочин геноциду 
1932–1933 років в Україні.

Апеляційний суд погодився з 
висновком Головного слідчого 
управління Служби безпеки Укра
їни, ґрунтованим на оцінках судо
вої науководемографічної екс
пертизи про те, що прямим на
слідком організованого комуніс
тичним режимом умисного вини
щення частини української націо
нальної групи стало вбивство го
лодом 3 млн 941 тис. осіб. Крім 
того, суд установив також відсут
ність підстав для повернення кри
мінальної справи на додаткове 
розслідування, оскільки з ураху
ванням її специфіки досудове 
слідство по ній проведено повно і 
всебічно.

Постанова Апеляційного суду 
м. Києва у справі була ухвалена  
13 січня 2010го. Протягом семи 
діб із моменту її ухвалення будь
хто мав право подати касаційну 
скаргу, а прокурор – касаційне 
подання до Верховного Суду 
України. Проте цього не сталося, і 
постанова набула чинності 31 січ
 ня 2010го. Показовим є той 
факт, що жодна з політичних сил 
чи партій, жодна громадська ор
ганізація чи окремі громадяни не 
оскаржували ні дії СБУ, ні пози
цію Генпрокуратури України, ні 
постанову Апеляційного суду 
м. Києва в офіційному порядку, 
передбаченому законом.

Постанова Апеляційного суду 
є історичним документом, який 
підтвердив цілковиту обґрунто
ваність юридичної кваліфікації 
Голодомору 1932–1933 років в 
Україні як злочину геноциду. З її 
ухваленням відбулася юридична 
фіксація факту злочину компе
тентним національним судовим 
органом у правовому документі, 
який відповідно до ст. 24 Консти
туції України має обов’язкову 
силу щодо всіх і на всій території 
України. 

свіТові гЕНоЦиди 
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спілкувалася 
ганна Трегуб

як домогтися 
справедливості

п
ро міжнародний досвід 
проведення судів і трибу
налів стосовно геноцид
них дій на Балканах, у Ру

анді та Судані, юридичну відпові
дальність держави за наміри вчи
нити геноцид або незапобігання 
йому, а також про характер дій 
Української держави, спрямова
них на міжнародне визнання Го
лодомору, Тиждень розмовляв 
із федеральним суддею США, од
ним із творців Конституції Укра
їни Богданом Футеєм.

у. Т.: Наскільки, на вашу думку, 
проведене у 2009-му розсліду-
вання сБу за фактом учинення 
геноциду в україні 1932–1933 ро-
ків було об’єктивним і неуперед-
женим? сьогодні його супротив-

ники кажуть, начебто апеляцій-
ний суд києва, ухвалюючи поста-
нову в цій справі, керувався яки-
мись політичними мотивами.

– Я вважаю, що в Україні ще 
20 років тому не було достатньо 
документів, аби досліджувати 
сам факт Голодомору 1932–1933 
років, не існувало відкритих архі
вів. Свого часу завдяки голові 
СБУ Валентинові Наливайченку 
з’явився доступ до архівів КГБ. 
Розсекречення документів стало 
доброю основою для того, щоб 
довести: в Україні 1932–1933го 
справді було вчинено геноцид, 
який відповідає параметрам Кон
венції ООН про запобігання зло
чину геноциду та покарання за 
нього (1948 року). Ухвалення 
останньої стало наслідком Нюрн

берзького процесу. 1954го її ра
тифікували Верховні Ради РРФСР 
та УРСР. Якщо Апеляційний суд 
Києва розглядав за фактом, був 
Голодомор геноцидом чи ні, то до 
цього рішення були причетні й 
інші інстанції та люди. Зокрема, є 
висновок Національної комісії із 
зміцнення демократії та утвер
дження верховенства права, до 
складу якої входили академіки, 
науковці, адвокати, юристи, 
судді.

Є і праці західних експертів, 
які вивчають проблему Голодо
мору. Рафаель Лемкін, котрий 
був радником головного проку
рора від США Роберта Джексона 
на Нюрнберзькому процесі, ка
зав, що Голодомор був спрямова
ний проти трьох об’єктів: націо
нальної інтелігенції, української 
православної церкви та селян
ства. Конвенція про геноцид 
стверджує, що під відповідне ви
значення підпадають дії, які ма
ють на меті знищення етнічної чи 
національної групи або цілої на
ції. Національна група у випадку, 
про який говоримо, підходить під 
цю класифікацію Голодомору як 
геноциду за міжнародним пра
вом. Звернімо увагу й на таке: на
віть ті, хто каже про термін дав
ності (мовляв, Голодомор стався 
перед ухваленням Конвенції про 
геноцид), забувають, що є Кон
венція ООН про незастосування 
терміну давності у справах, які 
стосуються злочинів проти людя
ності та воєнних злочинів.

у. Т.: чи достатньо було дипло-
матичних та інших державних зу-
силь україни щодо міжнарод-
ного визнання голодомору актом 
геноциду? чи мали вони систем-
ний характер?

– У діаспорі проводили за
ходи, присвячені роковинам цієї 
трагедії. Емігранти за кордоном 
почали процес визнання Голодо
мору як такого. У січні 1988 року 
доктор Джеймс Мейс, директор 
комісії з дослідження голоду в 
Україні, звітував перед Конгре
сом США. Ця комісія складалась 
із конгресменів, американських 
науковців та представників укра
їнської громади. Федеральний за
конодавчий орган Сполучених 
Штатів ухвалив резолюцію, в 
якій визнав Голодомор геноци
дом. Таке рішення підтверджує: 
США беруть до відома або ж ви
знають, що та чи та подія відбу
лась і є фактом. Резолюцію 

Федеральний суддя 
США Богдан Футей 

про міжнародно
правові прецеденти, 

що теоретично 
дають змогу  

Україні вимагати  
в міжнародному 

судді засудження 
Голодомору  
як злочину 

геноциду
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БіограФічНа 
НоТа
Богдан Футей – 
пожиттєвий фе-
деральний 
суддя округу 
Колумбія (від 
1987 року), єди-
ний серед фе-
деральних суд-
дів США украї-
нець. Доктор 
права, профе-
сор. У 1972–
1974-му голо-
вний помічник 
прокурора по-
ліції Клівленда, 
У 1974–1975 ро-
ках помічник 
мера цього 
міста. У 1984–
1987-му очолю-
вав комісію з 
урегулювання 
міжнародних 
позовів США. 
Член Американ-
ської асоціації 
адвокатів та 
Української асо-
ціації адвокатів 
Америки, Коор-
динаційного ко-
мітету допо-
моги Україні. 
Учасник про-
грам обміну 
суддями, кон-
сультант робо-
чої групи 
Верхов ної Ради 
з підготовки 
Конституції 
України

можна скасувати чи коригувати 
ухваленням іншої, яка спирати
меться на додаткові документи 
або свідчення стосовно певної 
справи. Але якщо вона прийнята 
Конгресом, то її дотримуються.

Із нагоди 70х роковин Голо
домору в 2003му, до речі, гасло, 
кинуте Світовим конгресом укра
їнців, «Україна пам’ятає, світ ви
знає» було дуже важливим, бо на 
той момент уже 16 держав офі
ційно назвали його геноцидом 
українського народу. До того ж 
теперішній Папа Римський 
Франциск, коли ще був єписко
пом у БуеносАйресі, в головному 
римокатолицькому соборі ар
гентинської столиці встановив 
меморіальну дошку пам’яті 
жертв Голодоморугеноциду.

Свого часу над тим, щоб до
сягти відповідного визнання в 
ООН, працювали я та багато ін
ших експертів. Однак нічого не 
вийшло, бо в Раді Безпеки є РФ, із 
якою треба домовлятися. З полі
тичних причин російська сторона 
заявила протест, отож навіть де
бати з цього питання не відбу
лися. Попри всі перепони, укра
їнський уряд, на мою думку, 
зобов’язаний і надалі працювати 
над тим, щоб ООН визнала Голо
домор геноцидом. Є закон, є по
станови Кабміну й рішення суду, 
які змушують до цього україн
ських урядовців.

у. Т.: Що потрібно, на вашу 
думку, зробити для ширшого 
міжнародного визнання та засу-
дження цього злочину?

– Багато фактів стосовно Го
лодомору сьогодні вже відкрито 
й досліджено, але, на мою думку, 
те, що відбувається сьогодні на
вколо визнання тих подій, має 
більше політичного підтексту.

Якщо обвинувачувати Росію 
чи власне комуністичний режим, 
який організовував Голодомор в 
Україні, то зрозуміло, що ця дер
жава, яка має одну із ключових 
позицій у Раді Безпеки ООН, усі
ляко блокуватиме процес. Я вже 
давно казав, що Україні варто 
спробувати піти іншим шляхом. 
Зокрема, можна звернутися до 
Міжнародного трибуналу ООН у 
Гаазі. Але є одна проблема: між
народне право передбачає, що 
обидві сторони мають погоди
тися з вердиктом цього суду та 
його юрисдикцією.

Україна сама має подавати су
довий позов на РФ, до якої пере

йшло 95% власності СРСР. Із 
цього погляду, остання найбіль
шою мірою відповідає і успадко
вує відповідальність за дії та зло
чини радянських часів. За судо
вим прецедентом, який виник під 
час процесу «Боснія і Герцего
вина проти Сербії» 2007 року, 
було встановлено, що існує відпо
відальність держави за акти гено
циду, хоча Конвенція 1948го й 
не містить окремих положень, які 
передбачають відповідальність 
держави. Остання навіть може 
бути притягнута до відшкоду
вання потерпілим. У випадку Го
лодомору 1932–1933 років не так 
і багато залишилося живих свід
ків (зокрема, ті, хто ще дитиною 
пережив катастрофу), але є їхні 
родини. Вони можуть позиватися 
за те, що родичі потерпіли від Го
лодомору.

Нині Україні потрібно діяти 
різними способами. Зокрема, й 
далі намагатися досягнути визна
ння Голодомору геноцидом в 
ООН, а також вести переговори з 
окремими країнами.

у. Т.: як просувалися в міжнарод-
них судах і трибуналах справи 
останніх 15 років щодо визнання 
геноцидних дій на Балканах 
(сребрениця, 1995), у руанді 
(1994), судані (дарфур, 2003–
2009)? які правові новели щодо 
засудження геноцидів вони вне-
сли до міжнародного права?

– 27 лютого 2007 року Між
народний трибунал ООН у Гаазі 
ухвалив дуже важливе у нашому 
випадку рішення, яке стосува
лося позову Боснії і Герцеговини 
проти Сербії. Ішлося про те, що 
зобов’язання уряду є такими, 
щоб запобігати виникненню ге
ноциду й попереджати його від
повідно до статті 1 Конвенції про 
геноцид. Остання стверджує, що 
всі ті держави, які її підписали 
(зокрема, й СРСР), мають відпові
дати в разі невиконання. Отже, 
суд у справі Сребрениці пояснив, 
що держава відповідальна не 
стільки за те, що там мав місце ге
ноцид, скільки за демонстра
тивну відмову вжити всіх заходів 
для запобігання цьому злочину, 
які були в межах її юрисдикції.

Цей суд користався доказами, 
що були надані окремо створе
ним судом, який розслідував по
дії в колишній Югославії. Те, що 
сталося у Сребрениці, було квалі
фіковано саме як геноцид. 14 суд
дів із 15 способом голосування 

визначили, що Сербія порушила 
міжнародні зобов’язання щодо 
запобігання злочинові геноциду. 
Водночас вони вирішили: немає 
прямих доказів, що саме остання 
до нього спричинилася. Тому 
важко було дістатися до обвину
вачуваних, зокрема до Радована 
Караджича (президента Респуб
ліки Сербської в Боснії у 1992–
1996 роках. – Ред.), якого 11 років 
не хотіли видати трибуналові у 
Гаазі. Зрештою, Сербія спромог
лася на такий крок. Якщо визна
ють його вину й те, що він діяв на 
користь цієї країни, був пов’я
заний із тодішнім урядом у Бел
граді, то можуть оголосити її при
четною до геноциду і притягнути 
до відповідальності, зокрема че
рез відшкодування.

Справа ЖанаПоля Акайєсу, 
пов’язана зі злочинами в Руанді 
1994 року, стала першою, де Між
народний трибунал дав тлума
чення визнанню геноциду, пе
редбачене Конвенцією 1948го. 
Ідеться про її статтю 2, яка цим 
терміном окреслює дії, вчинені з 
метою знищити повністю або 
частково будьяку національну, 
етнічну, расову чи релігійну 
групу. Важливо було засудити 
сам намір скоїти таке. Для укра
їнців досвід руандійського трибу
налу в справі визнання Голодо
мору геноцидом важливий у тому 
сенсі, що він дав визначення по
няттю національної групи. Під 
нею розуміють колектив людей, 
які поділяють спільний правовий 
обов’язок, ґрунтований на діях 
спільноти. Чи йдеться суто й ви
ключно про українців, немає зна
чення, бо це стосується всієї на
ціо нальної групи, яка, напри
клад, разом працює. Тобто і ста
тусу знищених Голодомором се
лян. Крім того, було дано пояс
нення етнічної групи як такої, 
члени якої є носіями тих самих 
мови й культури.

Міжнародний кримінальний 
суд, який має юрисдикцію від 
2002 року, висунув звинувачення 
у скоєнні геноциду і злочинів 
проти людяності президентові 
Судану Омарові Гасану альБа
ши ру, видавши ордер на його 
арешт. Ішлося про звірства, учи
нені ним та представниками його 
уряду в Дарфурі. Такий крок свід
чить про нову тенденцію – ще 
меншої толерантності до актів ге
ноциду і прагнення встановити 
справедливість стосовно винуват
ців таких злочинів. 
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Життя  
як 

зернина
«Треба їсти все, що мама дає…» – 

серйознішають дошкільнята  
в Меморіалі жертв голодоморів. 

«Пробачте, якщо можете», – 
просять росіяни. «Дякуємо  

за життя», – звертаються до 
мертвих українці

Н
апередодні роковин траге
дії біля ніг дівчинки з ко
лосками особливо багато 
квітів. А за кілька кроків 

від неї, в музеї, – сліз. Меморіал 
пам’яті жертв голодоморів в 
Україні відкрився на печерських 
пагорбах іще п’ять років тому. 
Але це один із небагатьох музеїв, 
до яких хочеться повертатися 
знов і знов, щоразу відкриваючи 
для себе щось нове. Ще одну 
Книгу пам’яті жертв Голодомору, 
ще однієї області: тисячі сторінок 
із назвами сіл, іменами людей, 
їхнім віком, датою та вигаданою 
причиною смерті. «Труш Віра, 1 р., 
українка, 09.04.1933, від грижі. 
Труш Любов, 9 міс., українка, 
04.10.1933, причина смерті не за
значена. Труш Марко, 64 р., укра
їнець, 04.09.1933, від малярії. 
Труш Михайло…»

Тисячі сторінок архівних до
кументів… «Товарищі граждані, 
прошу я вас, на советску власть 
набирайте шайки і бийте. І актив, 
і міністрацію. Товарищі, бийте і 
не жалійте, вони нас не жалі
ють», – закликає до повстання 
листівка 1933 року. Трьох авторів 
цієї відозви, написаної на вирва

них із російськомовної книжки 
сторінках, відправили в концта
бір. А ось статистичний звіт про 
демографічну ситуацію по Тягин
ській сільській раді Берислав
ського району станом на квітень 
1933го: «Народжень: 5. Смертей: 
92. Шлюбів: 1»… Лист італійсь
кого королівського консула Сер
джо Ґраденіґо додому з тодіш
ньої столиці УСРР: «Допов  нюю 
ще однією назвою перелік мерт
вих селищ: Лутова (йдеться, ймо
вірно, про село Лютівка Золочів
ського району. – Ред.), що непо
далік Харкова, раніше мала 1500 
душ, зараз налічує близько 90. 
Лікарям заборонено говорити 
про тиф і смерті від голоду…»

Тисячі сторінок страшних 
спогадів… «Все забирала влада. 
Приїхали до Тишківського Пав
 ла, він був каліка і просив, щоб 
усе не забирали, хоч трішки дітям 
зоставили, а вони забрали все. І 
тоді майже вся сім’я вимерла, а їх 
було вісім чоловік. Все це відби
рали свої люди, я прізвиська по 
вуличному пам’ятаю, – згадує 
Ганна Бевз, жителька села Мото
вилівка Любарського району Жи
томирської області. – Це Христя 

(по вуличному Копійчина), Настя 
Вихованка (прізвище Стецюк), 
Нанака Макар Леонтійович (про
зивали Лбоник), Заєць. Без зброї 
вони не йшли до хати. Люди не 
мали чим боротись, плакали і 
просились, щоб хоч трішки зоста
вили…»

«Голод у нас був штучним –
так хотіли селян винищити. 
Церква і сільський клуб Губівки 
були засипані зерном. Біля них 
стояли озброєні вартові, – свід
чення Фросини Деречі з Компані
ївського району Кіровоградської 
області. – Миші точили зерно, а 
люди мерли від голоду. По селу 
їздила підвода і бригада людей, 
які збирали померлих і хоронили 
їх. Ці люди теж були голодними і 
виснаженими. Зима 1933 року 
була сніжна і люта. Не завжди 
яму виривали глибоку, не було ні 
в кого сили. Вириють маленьку, 
накидають туди покійників і при
кидають мерзлими грудками 
впереміж зі снігом, а ранком ва
ляється де рука, де нога – то зди
чавілі собаки так годувалися».

«Вечером мою бабушку за
брали с поля, повели в контору, 
там стояли полевые весы (мешки 

автор: 
валерія 

Бурлакова
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«Все забирала 
влада. Приїхали  
до Тишківського 
Пав  ла, він був 

каліка і просив, 
щоб усе не 

забирали, хоч 
трішки дітям 

зоставили, а вони 
забрали все. І тоді 

майже вся сім’я 
вимерла, а їх було 

вісім чоловік» – 
згадує Ганна Бевз, 

жителька села 
Мотовилівка 
Любарського 

району 
Житомирської 

області

«Голод у нас був 
штучним –так 
хотіли селян 

винищити. Церква  
і сільський клуб 

Губівки були 
засипані зерном. 
Біля них стояли 

озброєні вартові. 
Миші точили 

зерно,  
а люди мерли  
від голоду» – 

свідчення Фросини 
Деречі  

з Компаніївського 
району 

Кіровоградської 
області

на них взвешивают) и большие 
гири. Торбинка с картошечкой, 
которую бабушка насобирала на 
колхозном поле, была такая ма
лая, что не нашлось даже малых 
гирь. Тогда дядя в черной ко
жанке схватил большую гирю и 
ударил бабушку в грудь, она 
упала. Гдето нашли подводу и 
отвезли бабушку домой. Пока 
ехали, она посинела, дома 
умерла…» (Тиха Л. А., село Са
винці, Балаклійський район Хар
ківської області).

У центрі зали музею – вівтар 
зі свічками. Тут ушановують 
пам’ять мертвих. «Посеред ньо
 го – зерно. Пшениця… Символ 
життя, – розповідає екскурсовод 
відвідувачам. – Кожна зернина – 
це життя однієї людини. І стільки 
було жертв Голодомору, скільки 
тут зерна…»

Точної цифри не знає ніхто. 
Мало не щодня котрийсь із від
відувачів музею, яким не вдалося 
розшукати прізвища своїх роди
чів у Книгах пам’яті, доповнює 
списки. Надану людьми інфор
мацію вносять до окремої загаль
ної книги – народної. Такі тут 
роб лять щороку.

Сьогодні цей фоліант хтось 
залишив розгорнутим. На ося
яній слабким світлом відкритій 
сторінці – безліч дітей. «Тіменко 
Петро, 3 роки, голод. Мотлух Ка
терина, 11 років, з’їла мати»...

Такі самі діти приходять до 
Меморіалу зараз. Напередодні 
роковин Голодомо  ру сюди заві
тали вихованці дитячого садочка. 
30 хлопчиків та дівчаток.

«Пояснити щось такій малечі 
доволі важко. І в жодному разі 
не можна розповідати їм про 
жахи», – переконані працівники. 
Втім, і діти мають винести звідси 
бодай щось.

Малі блукають залою. «У вас 
тепер є цукерки, печиво, може, 
ще щось смачненьке… А раніше в 
дітей не було. Уявляєте? Колись 
мами не мали що дати їм їсти…» 
– розповідають найменшим.

«А чому?» – питають до
шкільнята.

«Ну… Так сталося…»
«Я вас прошу: хліб бере

жіть, добре? Це найголовніше 
у світі – хліб. Так моя бабуся ко
лись казала, і я вам тепер кажу», 
– просить діточок жінка у ви
шиванці.

Вони вже збираються додому. 
Навперебій розповідають, чого 
навчилися, що зрозуміли. «Не 

можна хліб викидати. І якщо 
впаде шматочок, не треба. Можна 
погодувати пташку чи собачку, – 
кажуть. – Не можна з мамою спе
речатись, треба їсти все, що мама 
дає, навіть манну кашу…»

У цей самий день до Меморі
алу гуртом навідуються й пенсіо
нери. Плачуть. Деякі не знахо
дять загиблих рідних і заповню
ють картки, щоб внести їхні імена 
до Книги пам’яті. Одна з бабусь 
додає до списку своїх братів і сес
тер.

Дуже часто, як розповідають 
у Меморіалі, в ньому бувають 
іноземці. «Навіть трошки при
кро, що нашим менше про Голо
домор відомо… – наче соромля
чись, стишує голос одна із пра
цівниць. Просить не називати її 
імені: із незрозумілих причин 
керівництво музею дозволяє 
спілкуватись із журналістами 
«не всім». – За кордоном діа
спора мову нашу вивчає, тради
ції, історію. Приходячи сюди, 
вони вже знають усе. А проте го
динами блукають тут. Мають 
мільйон запитань. Не заходять, 

щоб відразу й вийти, як інколи 
роблять наші, – такого не бу
ває…» Українці приїздять сюди з 
Польщі, Франції, Італії, Болга
рії… Але найбільше, звісно, з Ка
нади.

Єдині, хто агресивно й нега
тивно сприймає це місце, – росія
 ни. «У 90% із них така реак
ція», – знизують плечима в Ме
моріалі. Говорять тут про це із су
мом: «Коли кажуть, ніби Голодо
мору не було, – це квіточки... 
Кричать, що ми розпалюємо во
рожнечу між народами. Розпові
дають, що в Ленінграді теж поми
рали… Але ж то війна була, не 
мирний час! Один хлопець із Ро
сії особливо запам’ятався. Як 
йому не соромно було? Він має 
років 26, не більше, вгодований, 
дуже самовпевнений», – розпові
дає працівниця музею.

«А что вы хочете? – спитав у 
неї гість. – Все великое строилось 
на костях».

«Я перепрошую, чому на на
ших?» – відповіла йому жінка.

Відтак іще зворушливішими 
бачаться винятки із правила. 
«Спасибо Вам за работу, кото
рую Вы сделали. Сделали для 
того, чтобы в памяти народа 
вечно сохранять следы преступ
ления, совершенного больше
вистским режимом, – такий за
пис залишив у місцевій книзі 
відгуків 16 листопада цього року 
росіянин Антон Аґапов. – Я рос
сийский студент, живу в Мо
скве. Вы не представляете, как 
нам врут…»

«А торік у нас такий відгук 
був! – усмішка осяює обличчя 
жінки. – Чоловік, який написав 
його, провів у залі майже цілий 
день. Дуже приємний, років 30. 
Усе ходив, ходив мовчки. Жод
ного запитання не поставив. 
Але вивчив майже все, кожну 
книжку. І тоді залишив кілька 
речень. Хто з нас читав, усі пла
кали…»

Відгук вона пам’ятає і сьо
годні. «Я росіянин, – цитує. – 
Дорогі мої, любі українці, про
бачте! Мені соромно за свій на
род, за більшовицький режим, 
за те, що ми наробили тут, у вас, 
на вашій рідній землі. За те, що 
так понівечили ваші душі. Ще і 
ще раз прошу у вас пробачення. 
Пробачте мене, якщо можете, за 
них усіх. Мені соромно, що я ро
сіянин. Низький вам уклін…»

До Меморіалу заходить гурт 
школярів… Прямують до ві
втаря, по одному ставлять 
свічки. Очікуючи черги запа
лити свою, хтось зі старшоклас
ників тихенько теревенить із 
друзями про інше та усміха
ється. Більшість мовчить і ди
виться на полум’я. А дівчинка з 
русою косою та великими очима 
плаче – геть подитячому, схли
пуючи.

Так само різняться й відгуки 
у книзі… «Лучше бы построили 
океанариум и зоопарк для де
тей! Страх и ужас!» – зауважує 
невідомий із розмашистим по
черком. Важко сказати, до кого 
він звертається.

Утім, неважко відчути, кому 
адресує свої думки більшість 
тих, хто поставив свої імена по
руч. «Дякую, що я жива!» – ви
водить на папері восьмирічна 
дівчинка Яна. Те саме пишуть 
дорослі. Дякують за життя. «Ми 
вас пам’ятаємо», – остання фра
 за у книзі. 
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мало НЕ ЩодНя коТрийсь 
іЗ відвідувачів муЗЕю, 
яким НЕ вдалося 
роЗШукаТи пріЗвиЩа своїх 
родичів у кНигах пам’яТі, 
доповНюЄ списки



дмитро павліченко: 
«убивство судді Зубкова  
спланували правоохоронці»

с
права Дмитра та Сергія 
Павліченків, батька й сина, 
яких засудили за вбивство 
Сергія Зубкова, нібито вчи

нене ними через незручне для 
родини рішення, пов’язане із 
прибудовою до квартири, ско
лихнула всю країну. Головним 
гаслом акцій на їх захист, ула
штованих фанатами «Динамо», 
плічопліч із якими раніше під
тримував футбольну команду 
юнак, що опинився за ґратами, 
стали чотири прості слова: «Сьо
годні Павліченко – завтра ти».

Тисячі людей, що виходили 
на вулиці підтримати родину, пе
реконані: усе сфабриковано, 
Дмитро та його син не вбивали 
судді Зубкова… Хай там як, а ма
теріали справи наочно доводять: 
те, що численні свідки не впізна
ють «убивць», і брак доказів не 

автор: 
валерія 

Бурлакова

Банери на підтримку родини павліченків останніми роками можна побачити 
на більшості футбольних матчів: як «динамо» чи збірної, так і інших україн-
ських клубів. виступали на їх підтримку й ультрас за кордоном.
Щоб привернути увагу до кримінальної справи, на думку українських вболі-
вальників сфабрикованої, фанати ставали спиною до поля, склавши руки за го-
ловою, ніби в’язні. влаштовували концерти, підписували петиції...
сьогодні вони могли б змиритись і вирішити, що зусилля марні. але й тепер, коли 
батько (дмитро павліченко) та його син (сергій) уже засуджені, фанати не забу-
вають про них і не перестають вірити у справедливість. величезна розтяжка 
«волю павліченкам!» із намальованим у кутку маленьким хлопчиком, сергіє-
вим молодшим братом, що каже: «мій батько не вбивця», – була однією з най-
помітніших як під час маршу на захист націоналістичної символіки, що відбувся у 
столиці напередодні переможної гри україна – Франція, так і на самому матчі.
Тижню вдалося поспілкуватися із засудженим до довічного ув’язнення 
павліченком-старшим (його син сергій дістав 13 років позбавлення волі). На 
момент розмови він перебуває в Новгород-сіверській установі виконання пока-
рань (увп). ми рідко можемо почути, що говорить із-за ґрат засуджений на до-
вічне ув’язнення. хай би хто як до нього ставивсь, але вже сама «довічність» 
спонукає вислухати таку людину. мабуть, це одна з небагатьох можливостей, 
які в неї залишаються. а до того ж коли справді могли мати місце помилки слід-
ства та суду, які трапляються завжди й в усіх країнах. дмитро павліченко розпо-
вів про нестиковки в матеріалах справи, про те, чому його син сергій порізав 
вени в колонії, про будні за ґратами та свої підозри стосовно причетності високо-
посадовців до вбивства судді.
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заважають українській судовій 
системі виносити людям вироки. 
Хоч би яким суворим було пока
рання. І хоч би яким гучним – 
процес.

«На Лук’янівці мені заборо
няли зустрічатися з рідними.  
І навіть з адвокатами», – розпо
відає Дмитро. Коли спробував 
вирішити проблему правовим 
способом і поскаржитись на ке
рівництво СІЗО, його посадили в 
карцер. Чоловік написав другу 
заяву й оголосив голодування. 
«Її начальник СІЗО розірвав на 
шматки в моїй присутності. А по
тім мене били, руки ламали…»

За фактом завдання тілесних 
ушкоджень у СІЗО Дмитро Пав
ліченко звернувся до Генпроку
ратури. Як докази побиття в’язня 
його адвокат вимагає від керів
ництва «Лук’янівки» відеоза
писи з камер у карцері № 157, у 
коридорі дев’ятого посту і в ка
мері слідчих дій. Чекають на від
повідь…

Після цих подій, 27 вересня, 
Павліченка таємно вивезли до 
Чернігівської області. Каже, що 
дорогою підклали наркотики. «Я 
знайшов їх серед речей, які мені 
видали. Спитав у конвою, що це. 
Конвойний відповів, мовляв, не 
знає… Наркотики вдалося ви
кинути. Цікаво, що в Чернігові 
мене зустрічали відразу з поня
тими. І дуже засмутились, коли 
обшукали, а наркотиків не зна
йшли».

Сину Дмитра Сергієві за ґра
тами теж несолодко. У середині 
вересня хлопець, якого напра
вили до Диканівської виправної 
колонії в Харкові, намагався 
вкоротити собі віку: порізав вени 
на шиї. Батько розповідає, що 
він зробив це, аби уникнути тор
тур, а саме «прописки».

«Прописка» – це коли 
близько 10 міліціонерів стоять у 
шаховому порядку і, б’ючи лю
дину кийками, «пропускають» її, 
– пояснює Дмитро. – Сергій та
кого не хотів. А я спілкувався з 
багатьма людьми, які проходили 
через це…»

Голос у Дмитра спокійний, 
трохи розгублений. Це спокій і 
розгубленість зрілої людини, яка 
чітко усвідомлює, що може про
вести в казематах решту життя.

Білими НиТками
Одним із головних доказів 
причетності Павліченків до 
вбивства судді стали відбитки 

Дмитрових пальців, знайдені 
на інвалідному візку (на ньому 
один із убивць провозив дру
гого в будинок повз кон
сьєржа) в під’їзді, де обірва
лося життя Зубкова. Консьєрж, 
до речі, в батьку й синові зло
вмисників не впізнала, як і 
працівники ЖЕКу, що боро
лися з убивцею, а також ді
вчина, яка гуляла з дитиною 
на вулиці. «Спочатку ми ду
мали, що це технічна помилка, 
– каже Дмитро. – Але що 
більше заглиблювались із ад
вокатами в матеріали справи, 
що більше аналізували, то 
дужче жахались».

Том п’ятий, сторінка 27. Екс
пертиза 21д. Відбитки пальців 
Дмитра Павліченка, виявлені… 
24 січня 2011 року, тобто за два 
місяці до смерті судді.

«У суді допитували експер 
та, – згадує Дмитро. – І вже там 
вона переконувала присутніх, 
що вилучення відбитків прово
дилось не 24 січня, як задоку
ментовано, а наступного дня 
після вбивства, 22 березня. Ви
лучали без свідків та понятих. 
На запитання, хто надав речові 
докази, з яких відбитки знімали, 
відповісти не змогла».

Однак саме на ці докази по
силаються всі наступні експер
тизи. Більше ніде дактилоско
пічного сліду Павліченків не ви
явили.

Том перший, сторінка 59. Акт 
вилучення речей із першого по
верху будинку. Згідно з ним, 
правоохоронці знайшли на Го
лосіївській, 13 штани, кросівки, 
бинти, шприц, марлеву пов’язку, 
паперову коробку, шестилітрову 
пляшку води та інвалідний візок 
(саме з нього нібито знімали від
битки Дмитра Павліченка).

Тут знову виникають про
блеми: насамперед із понятими. 
У матеріалах справи вони одні.  
У матеріалах, які надсилали на 
експертизу, інші.

«Враховуючи ці розбіжності, 
ми просили допитати понятих, – 
підкреслює Дмитро Павліченко. 
– Нам відмовили в суді й першої, 
і другої інстанції. Сказали, що 
ми затягуємо процес».

Натомість під час розгляду 
справи відбувся, зокрема, допит 
експерта Захарченка. «Він розпо
вів, що речі з будинку не вилучав. 
Просто підписав протокол, бо 
йому сказали це зробити», – під
креслює Павліченко.

До протоколу вилучення ре
чей додано фотографії першого 
поверху. Знову без зазначення 
слідчих, понятих чи ще якихось 
причетних до знімків людей. 
«Лише в куточку там є підпис 
слідчого, дуже схоже, що Суріно
вича, який працював над спра
вою лише від 24 березня. Акт пе
редачі йому фотографій відсут
ній, де він їх узяв, невідомо», – за
значає Дмитро.

Утім, на знімках невідомого 
походження помітно цікаві речі. 
Наприклад, згадані у протоколі 
вилучені «чорносірі кросівки» 
там виявляються чорнобіло
червоними. «Чорні штани без по
шкоджень» із протоколу – сірі, 
вивернуті й просочені зсередини 
бурою рідиною. Марлева по
в’яз ка на фото є медичною мас
кою, що теж суттєво відрізня
ється. Крім того у протоколі фігу
рує шприц, але на світлинах він 
відсутній.

«Це доволі суттєві розбіж
ності. У суді ми не раз це під
креслювали, і слідство мало б ві
діслати справу на додаткове ви
вчення. Чому цього ніхто не зро
бив?» – цікавиться Дмитро Пав
ліченко.

Згідно з іншим протоколом, 
із трупа судді взяли дві кулі, 
труси та шкарпетки. «На експер
тизу були направлені просто 

«предмети, вилучені з тіла Зуб
кова», – підкреслює Дмитро. – 
Конкретно не вказано які. Екс
перт зазначає: «…два металевих 
предмети сферичної форми». Ці 
металеві кульки експерт збіль
шив у 56 разів і не виявив на них 
якихось пошкоджень, подряпин, 
порохового нальоту чи крові. Він 
пише, що це кулі від набоїв».

«На них не було навіть 
крові…» – зауважує ув’язнений.

«Справа двічі чи тричі пере
шивалась. У кутках змінені но
мери сторінок, – продовжує 
він. – У суді я просив, щоб мене 
ознайомили з аудіозаписами до
питів усіх свідків, адже вони нас 
не впізнавали. Мені офіційно 
відмовили. Знаєте чому? Ска
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зали, що зникли всі аудіозаписи 
судових засідань…»

дивНі ЗБіги
Дмитро Павліченко вже вислов
лював підозру, що за вбивством 
судді Сергія Зубкова стоять висо
копосадовці. Після цього із крісел 
«попросили» тодішніх проку
рора Києва Анатолія Мельника 
(залишив посаду в листопаді 
2012го, переведений у Луганську 
область) та голову ГУ МВС Укра
їни в столиці Олексія Крикуна 
(від листопада 2012 ро  ку очолює 
Департамент громадської без
пеки).

Можна вважати це незначу
щим збігом. А можна згадати по
дії останньої доби життя судді 
Сергія Зубкова.

Того дня швидка й міліція 
прибули на місце злочину прак
тично водночас. Про це казали 
всі свідки. У матеріалах справи 
Павліченків є довідка лікарів, 
згідно з якою близько 18:35 вони 
знайшли на сьомому поверсі труп 
«невідомого чоловіка» з вогне
пальними пораненнями.

Ножових, яких, за версією 
слідства, було три, люди в білих 
халатах «не помітили». Та ці
каво не це.

«Мова про невідомого, який 
не мав при собі документів, – під
креслює Дмитро Павліченко. – І 
до нього терміново, уже за 10 хв, 
приїхали Мельник та Крикун».

«А пам’ятаєте, як дві години 
стікав кров’ю чоловік на Сакса
ганського? Біля лікарні?» – зі
тхає ув’язнений.

Утім, насторожує не тільки 
факт бажання перших осіб 
київсь  кої міліції та прокуратури 
терміново побачити хтозначий 
труп, а й час, за який вони діста
лись на місце злочину. Пів на 
сьому – пік заторів у столиці. 
Голосіїв – спальний район, у бік 
якого впевнено прямують ти
сячі автівок із людьми, які що
йно вийшли з роботи. Домчати 
туди за 10 хв, раптом дізна
вшись про вбивство й не перебу
ваючи на той час десь поруч, 
фактично нереально.

«Може, вони й були на місці? 
Погляньте на фото Мельника з 
пов’язкою чорного кольору, як 
на фотороботі», – радить Дмит
 ро Павліченко.

Важко зрозуміти, жартує він 
чи ні. Утім, свідки справді згаду
вали: обличчя вбивці Зубкова 
було подзьобане віспою. Ніс із 
горбинкою. «Ми із сином під 
цей опис не підходимо. А Мель
ник підходить, – розмірковує 
Дмитро. – Коли врахувати ще й 
те, що прокурор кришував круп
ний бізнес, не на користь якого 
виносив рішення суддя Зубков, 
то люди втрачали мільярди. І, на 
відміну від нас, мали мотив…»

Думку, що прокурор міг 
убити суддю, важко дозволити 
собі наві  ть живучи в Україні. 
Втім, за іроні  єю долі на фоторо
бот убивці Мельник схожий на
багато більше ніж ті, кого зви
нува  тили у злочині його підле
глі…

Що ж до пана Крикуна, то 
ще за півроку до вбивства той 

особисто приїжджав на аб
сурдні, на думку багатьох, об
шуки у помешканні Павлічен
ків. «Це він віддавав накази гра
бувати нашу квартиру, через не
законну пристройку (те рі
шення Зубкова уже скасоване. 
– Ред.). Обшуків було чотири», 
– підкреслює Дмитро.

Саме вилучаючи речі під 
час обшуків, переконаний він, 
правоохоронці змогли дістати 
його відбитки. Чоловік не ві
рить, що їх знімали з інвалід
ного візка.

«І ще один момент, – додає 
в’язень. – У матеріалах справи є 
показання трьох свідків, які вони 
давали за 9 год до скоєння вбив
ства. Розповідали, кого бачили, 
кого не бачили… Це можна було 

б вважати технічною помилкою. 
Втім, протокол читає і підписує 
не одна людина. І такий прото
кол не один – їх три».

Запитання напрошується са
ме собою. І Дмитро Павліченко 
відразу дає на нього відповідь: 
«Імовірно, його збирались убити 
раніше. Ще вранці, але щось у 
них не зрослося. Може, тому що, 
згідно із протоколами допиту 
доньки Сергія Зубкова, тоді вона 
поїхала на машині разом із бать
ком». 
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МАСОВА 
ПІДТРИМКА. 
Виступи 
футбольних 
фанатів на 
захист родини 
Павліченків 
стали одними 
з найчислен-
ніших в Укра-
їні за останні 
роки 
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СУСпілЬСТво|резонансна справа

«у маТЕріалах справи Є 
покаЗаННя Трьох свідків, 
які воНи давали За 9 год 
до скоЄННя вБивсТва»

27|11 |2013
(середа)

18:30

Генеральний інформаційний партнер 

ВХІД ВІЛЬНИЙ

Костянтин Тищенко – професор Київського 
національного університету імені Тараса 

Шевченка, доктор філолог�. Автор понад 
180 праць із загального мовознавства, 

романістики, іраністики, кельтолог�, 
басколог�, арабістики тощо, зокрема: 

«Метатеорія мовознавства» (2000), 
«Мовні контакти: свідки формування 

українців» (2006), «Етномовна історія 
прадавньої України» (2008) та ін. 

Засновник першого у світі Лінгвістичного 
навчального музею.

Книгарня «Є»
та «Український тиждень»

запрошують на зустріч
з українським лінгвістом

і перекладачем
Костянтином Тищенком

Тема лекц�:
«Бактрійські греки

і буддизм: топонімічний
слід в Україні»

Вступне слово від Надзвичайного
і Повноважного Посла Грец� в Україні

Василіса Пападопулоса

Книгарня «Є»
Київ, вул. Лисенка, 3

(ст. м. «Золоті ворота»)
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International  
в україні

перший суд присяжних

п
ід час першого в історії незалежної Укра
їни суду присяжних було виправдано об
винуваченого у вбивстві. Присяжних пере
конали доводи захисту, що зізнання були 

вибиті катуваннями під час розслідування. Цей 
безпрецедентний випадок залучення представ
ників громадськості до судового процесу проде
монстрував незалежність Феміди, а відтак і вине
сення справедливого вироку. Прокуратура, втім, 
поспішає вже найближчим часом подати апеля
цію на рішення суду.  

Згідно з новим Кримінальним процесуальним 
кодексом скликання суду присяжних можливе за 
запитом обвинувачення та у випадках, коли 
йдеться про максимальне покарання – довічне 
ув’язнення. Суд у Сумах (складався з трьох присяж
них засідателів і двох суддів) виправдав Олексан
дра Бондаренка, якого звинувачували у вбивстві 
двох літніх жінок у жовтні 2012 року, і негайно 
звільнив його. Він відхилив доводи обвинувачення, 
які ґрунтувалися на визнанні вини, отриманому 
під тортурами, а також речових доказах, зібраних 
без урахування правових процедур.

Суд установив, що Олександра Бондаренка не
законно затримали працівники міліції на заводі 
кормів для тварин у селищі Стецьківка за 20 км від 
Сум. Його протримали там із вечора 6 жовтня 2012 
року до 7ї ранку наступного дня. Бондаренко 
стверджує, що його катувала група правоохорон
ців, зокрема керівник сум
ської міліції. Вони застосову
вали електричний струм, 
змушували його надягати 
протигаз, до якого перекри
вали подачу кисню, потім по
били. Ці заяви були підтвер
джені медичними докумен
тами. Олександра змусили 
підписати визнання, яке за 
нього склали міліціонери та 
від якого той пізніше відмовився у суді. Згодом 
поскаржився в прокуратуру на катування, 
проте, незважаючи на медичні висновки та на
явність свідків, які бачили Бондаренка на заводі з 
правоохоронцями, розслідування щодо останніх 
було припинено за відсутності ознак злочину.  

Сумський суд також відхилив речові докази, 
надані стороною обвинувачення, оскільки вони 
були отримані з порушенням відповідних проце
дур. Зокрема, один із них знайшли вже після до
питу, решта була вилучена без участі понятих, а 
опис цих доказів постійно змінювався. 

Безперечно, суд продемонстрував незалежність 
і професіоналізм у цій справі, взяв під сумнів пере
вагу сторони обвинувачення. Відкинувши зізна
ння, отримані під тортурами, судді та присяжні 
дія ли відповідно до міжнародних зобов’язань 
України щодо абсолютної заборони катувань.

Олександра Ковальова, адвокат виправданого, 
розповіла Amnesty International, що вона дуже доб
 ре обізнана з усіма методами катувань, але це 
вперше, коли обвинувачення скасовувалося в та

кий спосіб – судом присяжних. На її думку, рі
шення важливе, оскільки показує, що суд більше 
не може працювати в старий спосіб, що тепер зма
гання обвинувачення і захисту стає реальністю. 

Це сміливе і новаторське рішення сумського 
суду дає надію, що Україна зуміє подолати про
блеми, які укорінилися в системі кримінального 
правосуддя. У той час як Кримінальний процесу
альний кодекс, що набрав чинності в листопаді ми
нулого року, показує певний прогрес, реформа про
куратури все ще під питанням. 

Звичайно, сумська історія не закінчиться звіль
ненням невинної людини. Є принаймні два мож
ливих варіанти розвитку подій. Перший – органи 
прокуратури продемонструють, що справедливість 
може бути досягнута в Україні, почавши розсліду
вання факту застосування тортур міліцією й при
тягнувши катів до відповідальності. Проте лише 
покарати винних недостатньо. Генеральна проку
ратура має з’ясувати, чому її підрозділ належно не 
відреагував на скаргу Олександра від самого по
чатку й представив суду зізнання, здобуті внаслі
док катувань. Другий сценарій, навпаки, передба
чає репресії та переслідування суддів і присяжних. 

Утім, хоч би який варіант мав місце, лиша
ється велика кількість випадків міліцейських тор
тур, справи щодо яких досі не порушено. Згідно з 
чинним законодавством саме прокуратура відпові
дає за розслідування їх та інших видів жорстокого 

поводження міліції. Проте 
на практиці вона неспро
можна на незалежні та ефек
тивні дії у зв’язку з конфлік
том інтересів, властивим 
прокуратурі як органу, що 
також проводить звичайні 
кримінальні розслідування 
разом зі своїми колегами
правоохоронцями. 

Amnesty International і 
далі документує численні випадки міліцей
ських тортур в Україні з моменту випуску свого 
першого звіту на цю тему 2005 року. За статис

тикою, із сотень тисяч скарг лише одиниці закінчу
ються покаранням винних. Крім того, велика кіль
кість постраждалих просто не подають їх, адже за
надто налякані можливими переслідуваннями з 
боку міліціонерів або ж не вірять в ефективність та
ких скарг. 

Генеральній прокуратурі пора зрозуміти, що 
часи змінилися. З новим Кримінальним процесу
альним кодексом уже неможливо грати в старі 
ігри. Суд присяжних – це тільки перший крок. 
У найближчому майбутньому має бути створене 
Державне бюро розслідувань, до функцій якого 
входитиме розслідування скарг на злочини міліції 
та інших посадових осіб. Друге читання закону про 
реформу прокуратури, ймовірно, відбудеться вже 
найближчими днями. Усе це може фундамен
тально та безповоротно змінити ставлення дер
жави до своїх громадян – з контролю на служіння 
народу.  

суд виявив ФакТ 
ЗасТосуваННя ТорТур 
до оБвиНувачЕНого 

під час слідсТва. 
На Жаль, лиШЕ одиН 

іЗ БагаТьох
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перший суд присяжних
23–29  листопада 
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):
23 листопада, 12:00 – Дитяча субота: «Хто зробить сніг» від Тараса 
та Мар’яни Прохаськів. Спільно з Видавництвом Старого Лева.
26 листопада, 18:00 – зустріч з Анною-Леною Лаурен і презентація 
книжки «Невідома ціна свободи. Демократичні революц� у Груз�, 
Україні та Киргиз�». Спільно з Посольством Фінлянд� в Україні 
та літературною агенцією «Піраміда».
27 листопада, 18:30 – відкрита лекція професора Костянтина Тищенка 
«Бактрійські греки і буддизм: топонімічний слід в Україні».
29 листопада, 18:00 – презентація книжки Руслана Горового 
«Гагарін і Барселона». Спільно з видавництвом «Кальварія».

Київ (вул. Спаська, 5):
27 листопада, 18:00 – презентація збірки оповідань «Теплі істор� 
про дива, коханих і рідних». Спільно з видавництвом «Брайт Стар 
Паблішинг».

Львів (просп. Свободи, 7):
25 листопада, 18:00 – зустріч з Анною-Леною Лаурен і презентація 
книжки «Невідома ціна свободи. Демократичні революц� у Груз�, 
Україні та Киргиз�». Спільно з Посольством Фінлянд� в Україні та 
літературною агенцією «Піраміда».
28 листопада, 18:00 – сектор критики: обговорення книжок Павла 
Вольвача «Хрещатик-плаза» та Василя Слапчука «Книга забуття» 
за участю літературознавців Андрія Дрозди, Ігоря Котика, Віктора 
Неборака.

Харків (вул. Сумська, 3):
26 листопада, 19:00 – перегляд та обговорення кінострічок «Конверт», 
«Не в образу», «Цирк метеликів», «Черевомовець». Мова перегляду 
англійська.
27 листопада, 18:00 – літературний вечір до 150-річчя від дня 
народження Ольги Кобилянської.
28 листопада, 18:00 – перегляд кінострічок із циклу «Прощавай, 
кіно». У межах кінофестивалю Docudays UA.

Вінниця (вул. Соборна, 89):
27 листопада, 18:00 – презентація українського перекладу книжки 
Мічіо Кайку «Фізика майбутнього». Спільно з видавництвом «Літопис».
28 листопада, 18:00 – історичний клуб «ХроноТоп». Перегляд 
та обговорення фільму «ПКП (Пілсудський купив Петлюру)».



Що робити Заходу із сирією
Спроби дипломатичного врегулювання сирійської кризи зайшли у 
глухий кут. Чи залишить Америка Близький Схід напризволяще?

п
ро інтервенцію Заходу 
в Сирію вже начебто не 
йдеться. Однак її мирне 
населення й надалі 

гине та масово утікає за кор
дон. Чи, може, США вирішили 
відмахнутися від Близького 
Сходу й залишити Арабський 
світ сам на сам із його пробле
мами?

Це питання звучить щораз 
гостріше серед найближчих 
союзників Америки в регіоні. 
Королі, президенти й еміри, 
давні соратники Заходу, гли
боко стурбовані тим, що вна
слідок сирійської громадян
ської війни на їхні країни по
ширюються насильство та не
стабільність. Їх обурює таке 
становище, і вони вважають 
його призвідцем Вашингтон, 
лідер якого Барак Обама наду
мав покинути друзів.

«Сполучені Штати не хо
чуть брати ситуацію в свої 
руки, тож у регіоні цілком 
може запанувати божевілля, – 
зауважив нещодавно керівник 
однієї із близькосхідних 
країн. – Тоді одного дня аме
риканці схаменуться і ска
жуть: що в біса коїться в цьому 
регіоні?» За його словами, 
Обаму нині оточують рад
ники, які закликають свого 
шефа зосередитися на вну
трішній політиці, вирішити 
палестинське питання або 
спробувати домовитися з Іра
ном. Вони нібито пропонують 
не втручатись у проблеми 
Єгипту або громадянську ві
йну в Сирії, адже Сполученим 
Штатам більше не потрібна 
близькосхідна нафта, тож аме
риканці мають інші пріори
тети у світі, якот розвиток 
торгівлі з Китаєм та рештою 
країн Азії. Однак арабські та 
європейські лідери побою
ються, що без сильної руки 
Вашингтона сирійський хаос 

пошириться на інші терени й 
поставить хрест на надіях 
щодо демократизації регіону, 
сприяючи активізації джиха
дистів та інших екстремістів.

сТарі й Нові друЗі  
На БлиЗькому сході
Саудівська Аравія недвозначно 
заявила про своє обурення. 
Несподівана відмова країни 
від тимчасового місця в Раді 
Безпеки ООН та різкі заува
ження щодо загравання США з 
Іраном свідчать про появу не
гативу у відносинах між Ва
шингтоном та ЕрРіядом. Сау
дівців розлютило те, що 2011 
року Білий дім залишив на
призволяще їхнього старого 
єгипетського союзника Госні 
Мубарака. Не сподобалось їм і 
те, що Америка не наважилася 

завдати ракетних ударів по Да
маску. А тепер їм бачиться, що 
Вашингтон приділяє замало 
уваги давнім друзям на Близь
кому Сході.

На початку листопада 
держсекретар США Джон 
Керрі здійснив екстрений візит 
до ЕрРіяда й запевнив Саудів
ську Аравію, що американці 
досі вважають її ключовим со
юзником. На зустрічі саудівці 
ввічливо намагалися виста
вити ситуацію в кращому 
світлі. Але інтереси двох дер
жав істотно різняться. Від
криття значних покладів слан
цевого газу в США зробило 
країну менш залежною від 
близькосхідної нафти. А відтак 
немає стратегічної потреби 
узгоджувати свою політику з 
арабськими експортерами чор

автор: 
майкл Бініон,  

велика Британія
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ного золота. Натомість у по
кращенні відносин із Тегера
ном Вашингтон справді заці
кавлений: тимчасове зупи
нення ядер  ної програми Ірану 
має важливе значення для До
говору про нерозповсюдження 
ядерної зброї, і Обама не зби
рається дозволяти Ізраїлю під
штовхувати США до атаки 
проти іранців, а крім того 
прагне запобігти його новим 
випадам.

Однак Саудівська Аравія 
вважає Іран регіональною, ре
лігійною та ідеологічною за
грозою. Вона побоюється, що 
в разі успіш  ного результату 
його переговорів з Америкою 
баланс сил і впливу в Перській 
затоці переміститься з Ер
Ріяда до Тегерана, а останній 
поверне собі роль місцевого 
гегемона.

Усі ці конфлікти інтересів 
та перипетії, що з них випли
вають, сходяться в Сирії. 
Кожна країна домагається ви
гідного для себе результату: 
саудівці прагнуть підтримати 
сунітську опозицію на проти
вагу шиїтській владі Башара 
Асада (з релігійних міркувань, 
а також для послаблення 
впливу Ірану в Сирії). Росія 
хоче захистити свою військово
морсь  ку базу в сирійському 
порту Тартус і не втратити Да
маска як вигідного пункту 
збуту зброї. Росіяни дають За
ходу зрозуміти, що не дозво
лять повстанцям, які мають 
його підтримку, скинути ло
яльних до Москви керманичів. 
Туреччина прагне утвердитись 
як взірцева для Арабського 
світу держава з ісламістською 
владою. Вона допомагає суніт
ським повстанцям, бо той са
мий напрям ісламу сповідує її 
прем’єрміністр Реджеп Ердо
ган. Катар використовує своє 
нафтове багатство для надання 
авторитетної підтримки «Бра 
таммусульманам» у Єгип ті й 
Сирії, сподіваючись, що ісла
місти стануть панівною полі
тичною потугою. США та Єв
ропа не хочуть, щоб зброя по
трапляла до рук дедалі чис
ленніших ісламістських опози
ційних сил, стараються зупи
нити захоплення ними влади в 
Сирії і відвернути загрозу ста
більності прозахідних урядів у 
Йорданії та державах Перської 
затоки.

росія: хід коНЕм
Тим часом Сирія стає менш зго
вірливою. Росіяни, які мають 
великий досвід у розігруванні 
шахових комбінацій, напри
кінці літа зробили розумний 
хід, запропонувавши уряду 
Асада відмовитися від хімічної 
зброї в обмін на скасування 
планів щодо каральних пові
тряних ударів США. Це сталося 
саме тоді, коли Обама готував 
відплату за жахливу газову 
атаку, організовану 21 серпня 
сирійським режимом проти 
жителів передмістя Дамаска 
Гути, осередку повстанців. Ад
міністрація президента Сполу
чених Штатів тоді швидко під
хопила російську ініціативу, 
адже це давало їй змогу уник
нути ракетного обстрілу, не 
втративши обличчя: ані Білий 
дім, ані Конгрес не виявляли 
особливого ентузіазму до таких 
дій.

Іще російська пропозиція 
передбачала проведення в 
Женеві мирної конференції 
щодо врегулювання сирій
ського конфлікту і обов’язкову 
участь у ній режиму Асада під 
тиском Москви. В обмін Захід 
пообіцяв умовити повстанців 
відправити делегації для пе
реговорів із диктатором.

Башар Асад, який нині бере 
гору в громадянській війні, 
каже, що поїде до Женеви, але 
достатнього тиску, який спону
кав би його до поступок, немає. 
Тим часом протилежна сторона 
конфлікту боїться, що буде зму
шена вести перемовини через 
слабкість і не матиме гарантій 
відходу нинішнього лідера Да
маска від влади. У її середовищі 
намітився розкол. Помірковані 
опозиціонери, що перебувають 
переважно в екзилі, обіцяють 
приїхати на конференцію. А от 
ісламісти, особ  ливо союзники 
«АльКаїди», які воюють із ре
жимом на території Сирії, засу
дили мирні переговори. За їх
німи словами, нічого спільного 
з будьякими ліберальними та 
прозахідними опонентами 
Асада вони не мають. Стає оче
видно: джихадисти не лише ви
робили тактику, не менш жор
стоку, ніж сирійська влада, а й 
прагнуть створити ісламістську 
республіку, нетолерантну до 
християн, алавітів (шиїтська 
релігійна група) або інших 
меншин.

мир? НЕ Так Швидко!
Сьогодні надій на те, що 
мирна конференція відбу
деться в листопаді, немає. 
Спеціальний посланець ген
сека ООН Лахдар Брагімі зая
вив, що зібрати всі сторони не 
вдасться. Повстанці почува
ються дедалі більш розгубле
ними. Командир опозиційних 
сил нещодавно пішов у від
ставку, заявивши, що воєнні 
поразки зумовлені розбратом 
серед повстанців та браком 
підтримки Заходу.

Тим часом із Сирії плине 
потік біженців. У Туреччині їх 
перебуває 400 тис., у Йорданії 
– 750 тис., у Лівані – понад 
800 тис. Король Йорданії Аб
далла ІІ бен альГусейн зая
вив, що його країна вже фі
зично не може впоратися з 
цими людьми: вони виснажу
ють дорогоцінні водні ре
сурси, продають наркотики й 
займаються проституцією, 
чим викликають великий ре
сентимент серед йорданців. 
Кількість утікачів від режиму 
Асада в Лівані нині дорівнює 
майже 1/6 тамтешнього насе
лення. За різними оцінками, 
2–3 млн сирійців чекають на 
кордонах у повній готовності 
виїхати, якщо бойові дії поси
ляться.

Тож тепер майже всі зви
нувачують Америку в безді
яльності. Але незрозуміло, що 
може чи має робити Вашинг
тон. Озброєння повстанців – 
це потурання екстремістам. 
Інтервенція не виправдана ані 
з військового, ані зі стратегіч
ного погляду. Бездіяльність 
означає, що всі союзники 
США почуватимуться залише
ними напризволяще. Схоже, 
від останніх подій виграла 
тільки Росія. Утім, навіть вона 
побоюється, що, взявши на 
себе роль лідера в боротьбі з 
хімічною зброєю в Сирії, буде 
відповідальною за зміцнення 
Асада при владі. А Москва, як 
і решта, гадки не має, чи втри
мається останній і взагалі 
чого коштуватиме ця грома
дянська війна. 

У Туреччині нині 
перебуває 

400 тис. 
біженців із Сирії, 

у Йорданії – 
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у Лівані – понад 
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мала англія  
чи велика Британія?
Країна стоїть перед вибором: комфорт ізоляції чи невідомість 
відкритості? Варто обрати відкритість

НЕймовірНа 
країНа,  
Що ЗмЕНШуЄТься
Багато за що Британію 
нині можна похвалити. 
Хоча економіка євро
зони в застої, Туманний 
Альбіон упевнено вихо
дить з економічного 
спаду. Уряд скористався 
кризою, щоб зменшити 
державні видатки. На 
континенті європейці 
поступово починають 
по  годжуватися з дав
ньою позицією Лон
дона про те, що ЄС має 
бути меншим, не таким 
забюрократизованим і 
більш прихильним до 
бізнесу. Точаться навіть 
розмови про погли
блення єдиного ринку 
послуг, що надало б ве
личезні переваги Бри
танії.

Лондон і далі 
всмок  тує таланти, капі
тал та бізнес. Із розра

хунку на одну особу Британія за
лучає майже вдвічі більше пря
мих іноземних інвестицій, ніж 
середньостатистична багата кра
їна. Це тому, що в її історії від
критість до іноземців – традиція. 
Хоча місцеві жителі неприязно 

Ціна популізму
Чистий борг державного сектору 
в різних сценаріях імміграц�

За даними Управління з бюджетної звітності

2011    2020    2030    2040    2050        2062

200

150

100

50

0

П Р О Г Н О З
Нульовий 
приплив 

іммігрантів

Великий приплив 
іммігрантів

Центральна 
проекція

Н
а прохання назвати євро
пейську країну з найменш 
спокійним майбутнім ба
гато хто відповів би «Гре

ція» чи «Італія»: обидві борються 
з колапсом економіки. Ще хтось 
міг би кивнути на Францію, якій 
доведеться розібратись із прова
лом політики етатизму. Навряд 
чи кому спала б на думку Брита
нія, яка більшменш успішно 
протистоїть кризі.

Але місце Сполученого Ко
ролівства у світі зараз куди не
певніше, ніж упродовж мину
лих десятиліть. У травні 2014го 
виборці, вочевидь, делегують 
до Європарламенту загін пред
ставників Партії незалежності 
(UKIP), яка терпіти не може 
Брюссель. Затим, у вересні, 

проведе свій референдум про 
незалежність Шотландії. 2015 
року відбудуться загальні елек
торальні перегони. А до кінця 
2017го (чи й раніше) планують 
і плебісцит про членство Бри
танії в ЄС.

Після всього цього дер
жава, можливо, виявиться мен  
шою, зосередженою переваж
 но на внутрішніх питаннях, зі 
слабшим впливом у світі (не 
виключено, що роздробленим 
буде і її політикум). Але є й ін
ший варіант: вона може стати 
дієвішою, більш упевненою в 
собі, своїй ідентичності та 
місці в Європі й чіткіше зорі
єнтованою назов  ні. Назвімо ці 
два сценарії «Мала Англія» та 
«Велика Британія».

СвіТ|велиКа Британія

Велика
Британія

Мала
Англія
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ставляться до імміграції, вони 
чудово уміють перетворювати 
новоприбулих на про  дуктивних, 
інтегрованих членів суспільства. 
Британія – одна з лише двох 
держав ЄС, де серед молоді без 
закінченої середньої освіти ім
мігрантів менше, ніж місцевих.  
Найпроблемніші райони в кра
їні – білі, британські й бідні.

Але все те за наступні кілька 
років може закінчитися. Найпро
стіший шлях до зменшення тери
торії – це якщо наступного року у 
вересні Шотландія проголосує за 
вихід зі Сполученого Королівства. 
Одним махом воно зменшиться 
на третину. Його вплив у світі теж 
стане набагато слабшим. Країна, 
нездатна зберегти власну ціліс
ність, навряд чи може повчати ін
ших, як вести справи.

Референдум про членство у 
ЄС пообіцяв торік прем’єрміні
стр Девід Кемерон (див. Тиж-
день, № 5/2013), даремно спо
діваючись затулити рота при
хильникам «Малої Англії» в се
редовищі консерваторів й утри
мати на відстані Партію незалеж
ності. За його прикладом може 
піти лідер лейбористів Ед Мілі
бенд. Покинувши ЄС, Британія 
втратила б можливість впливати 
на спільноту, на яку припадає по
ловина її експорту. А позаяк вона 
в минулому добре користалася з 
цієї можливості, підштовхуючи 
Євросоюз до відкритості, розши
рення й вільної торгівлі, то від її 
виходу втратила б і Європа. До 
того ж референдум може розді
лити партію консерваторів, осо
бливо якщо Кемерон програє ви
бори2015.

Британія також може опини
тись у більшій ізоляції, просто 
проводячи недалекоглядну полі
тику. Спроби уряду обмежити 

імміграцію та в’їзд шкодять еко
номіці. Студенти, особливо ін
дійські, вирушають у привітніші 
(й більш сонячні) країни. Компа
ніям надто важко залучати ква
ліфікованих робітників, а це 
шкодить експорту. Кемерон пі
шов на деякі поступки: нині 
дещо легше отримати британ
ську візу в КНР, а крім того він 
відмовився від божевільного 
плану вимагати великі завдатки 
за в’їзд із шести країн, що розви
ваються. Але ставлення Лондона 
до імміграції абсолютно непра
вильне. Він зводить бар’єри за 
умовчанням і опускає лише коли 
очевидними стають катастро
фічні наслідки.

БЕЗ Європи,  
БЕЗ ШоТлаНдії, роЗкол у 
парТії… дЕйв – молодЕЦь!
Зменшення території Великої 
Британії можна уникнути. За 
оптимістичнішого сценарію Спо
лучене Королівство зберігає ціліс
ність і залишається в Європі, де 
змагається за конкурентоспро
можність та проти забюрократи
зованості. Під тиском Лондона 
нареш  ті відкриваються ринки по
слуг як у ЄС, так і за його межами 
– золоте дно для британських 
юристів і бухгалтерів. Туманний 
Альбіон стає терпимішим до іммі
грації, навіть якщо повністю її не 
прийме . Він навіть перестає напа
дати на фінансові послуги як свою 
найбільшу експортну галузь.

Різниця між двома сценарі
ями, «Малою Англією» і «Вели
кою Британією», – в лідерах. Ке
меронові слід починати зміню
вати те, над чим він має най
більшу владу: імміграційну полі
тику. Ліберальніший режим 
знач  но допоміг би бізнесу, сприяв 
би вирішенню проблеми дефі

циту держбюджету і зменшив би 
державні видатки відповідно до 
стану економіки. Іммігранти, осо
б  ливо зі Східної Європи, вироб 
ляють набагато більше, ніж спо
живають зі скарбниці. І Кеме
рону, і Мілібендові це відомо, але 
їх лякає загальна ворожість до на
пливу іноземців.

Європа – ще одне питання, в 
котрому їм слід намагатися вести 
за собою громадську думку, а не 
боягузливо йти за нею на повідку. 
Політика Мілібенда невідома. Ке
мерона заносить у крайнощі: ча
сом він каже, що Британія зобо
в’язується реформувати ЄС задля 
загального добра, а часом погро
жує виходом, якщо не буде вико
нано якихось невідомих вимог. 

Далекоглядним є перший курс: 
він меншою мірою загрожує при
звести до катастрофічного виходу 
Лондона з ЄС і має більше шансів 
зробити союз ліберальнішим.

У питанні Шотландії і Кеме
рон, і Мілібенд стоять на боці Ве
ликої Британії. Але це вирішувати 
її жителям. Хоча країна горян і 
може дозволити собі вихід зі 
складу королівства (якщо їй 
вдасться зберегти за собою біль
шість нафтових та газових родо
вищ у Північному морі), однак ці 
ресурси вичерпуються. Неза
лежна Шотландія не зможе адек
ватно захищатися від ударів (по 
цінах на нафту чи по своїх бан
ках). І сепаратисти не здатні ска
зати, як керувати країною, що за
лишиться у зоні фунта стерлінгів. 
Заради себе самих шотландські 
виборці повинні відмовитися від 
цієї політичної панацеї.

Колись Британія правила сві
том. Після розвалу імперії їй по
деколи хотілося зібгатися в клу
бочок і сховатися. Однак ні 
перше, ні друге не варіант. Най
краще майбутнє для неї – від
крита, ліберальна торгова дер
жава, яка має тісні зв’язки з усім 
світом. Політики знають це, а 
іноді про таке й говорять, але за
раз їм потрібно за те ще й боро
тися. 

Із розрахунку на 
одну особу 

Британія залучає 
майже вдвічі 

більше прямих 
іноземних 

інвестицій, ніж 
середньостатис
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*Загальні дискреційні видатки **Прогноз За даними Управління з бюджетної звітності
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БриТаНія моЖЕ сТаТи 
діЄвіШою, БільШ 
упЕвНЕНою в соБі,  
своїй ідЕНТичНосТі Та місЦі 
в Європі й чіТко 
ЗоріЄНТоваНою НаЗовНі
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монстр на ім’я Європа
Марін Ле Пен і Геерт Вільдерс утворять альянс євроскептиків

г
еерт Вільдерс і його Партія 
свободи завдячують нещо
давнім стрімким злетом у 
нідерландській політиці ша

леним виступам проти ісламу. 
Популярність Національного 
фронту Марін Ле Пен стала ре
зультатом кампаній проти іммі
грації ще тоді, коли політсилу 
очолював її батько ЖанМарі. 
Але останніми роками обоє полі
тиків спрямовують вістря своєї 
риторики на інший жупел край
ніх правих – Європейський 
Союз.

13 листопада вони провели в 
Гаазі пресконференцію, де ого
лосили про взаємодію в підго
товці до виборів у Європейський 
парламент, що відбудуться на
весні, та про надію сформувати 
новий блок євроскептиків. За 
словами Вільдерса, метою їм ба
читься співпраця в «боротьбі 
проти монстра, ім’я якому Єв
ропа»; Марін Ле Пен у своєму ви
ступі говорила про систему, що 
«поневолила наші різні народи». 
Обоє партійних лідерів хочуть 
покласти край спільній валюті, 
владі Брюсселя над бюджетами 
держав та проекту інтеграції, 
який із таким ідеалізмом утілю

ють уже два покоління європей
ських політиків.

Крайні праві політики – 
люди дуже вразливі, тож нове 
співробітництво може бути при
речене через ті самі націо
нальні розбіжності, які пере
шкоджали й попереднім спро
бам створити міжнародні єврос
кептичні альянси. Європейський 
парламент уже може похвали
тися однією такою коаліцією – 
фракцією «Європа свободи та 
демократії», яка мало що зроби
 ла для сповільнення інтеграцій
ного курсу.

Вільдерс і Ле Пен не могли 
детально розповісти, як саме 
їхня фракція збирається зупи
нити цей процес. Але годі не по
мітити того, що ці дві ультра
праві партії – на вершині рей
тингів популярності у своїх краї
нах. З огляду на широке невдо
волення економічним застоєм у 
Європі та ворожість до Брюсселя 
альянс між Партією свободи й 
Національним фронтом цілком 
може задати тон на виборах до 
Європарламенту цієї весни.

Наразі тандем із НФ – най
більший успіх у пошуках союз
ників на міжнародній арені, роз

початих Вільдерсом навесні 
2013го. Але налагодити міжна
родну співпрацю між європей
ськими політичними партіями, 
що поставили собі за найвищу 
мету зірвати інтеграцію на кон
тиненті, – завдання не з легких. 
Партія незалежності Сполуче
ного Королівства відкинула 
спроби встановити контакт; її лі
дер не хоче мати нічого спіль
ного з антимусульманськими 
поглядами Вільдерса. Нідер
ландські оглядачі чекали, що 
Марін Ле Пен теж піднесе Віль
дерсові гарбуза. Заснувавши 
2006 року Партію свободи, він 
активно наголошував, що 
остання не виявиться нідер
ландською версією Національ
ного фронту. Вільдерс має 
яскраво виражені просіоністські 
симпатії; НФ у кращому разі без
пристрасний до Ізраїлю, а батька 
Марін Ле Пен звинувачували в 
запереченні Голокосту.

Важливо й те, що особли
вістю голландської політики є 
боротьба за права сексуальних 
меншин як у лівому, так і у пра
вому крилі. 2001го Нідерланди 
стали першою країною, що уза
конила одностатеві шлюби, і 
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Вільдерс часто використовує 
звинувачення щодо гомофобії у 
своїх виступах проти мусульман
ської меншини в країні. У Фран
ції праві зазвичай традиціона
лісти, і під час тамтешньої цього
річної бурхливої кампанії за ле
галізацію таких шлюбів Ле Пен 
виступала проти.

Але якщо єврофіли сподіва
ються, ніби ці розходження по
ховають співпрацю, то вони ду
рять самі себе. На спільному ви
ступі лідери обох партій легко 
відмахнулися від запитань про 
ідеологічні відмінності. Вільдерс 
сказав, що зараз Національний 
фронт очолює Марін, а не її 
батько, а вона не плекає «ані 
грама расизму чи антисемі
тизму». Ле Пен зауважила, що 
розбіжності в думках бувають 
«навіть у шлюбі», й висміяла 
спроби опонентів зіграти на про
тиріччях: «У Франції завтра мені 
казатимуть: олала, Геерт Віль
дерс висловився про Коран так і 
так!».

Можливо, з міркувань полі
тичної доцільності лідерка На
ціонального фронту формулює 
свої думки обережніше, ніж її 
колега з Нідерландів, коли пояс
нює, чому вважає мусульман
ську імміграцію серйозною за

грозою. Він тим часом закликає 
заборонити Коран і заявляє, що 
іслам – фашистська ідеологія. 
Але їхні погляди не так і сильно 
різняться: Ле Пен іще доведеться 
відповідати за те, що вона порів
няла натовпи мусульман, які за
повнюють вулиці під час мо
литви, з нацистською окупацією. 
А нещодавно Марін викликала 
шквал емоцій, натякнувши, що 
випущені «АльКаїдою» четверо 
французьких заручників могли 
за роки полону перейти в іслам, 
бо відпустили довгі бороди.

Політичні оглядачі не розра
ховують на те, що союз із одно
думцями зза кордону відлякає 
ультраправих виборців. Електо
рат Вільдерса здебільшого пере
буває в нижній частині інформа
ційного спектра. Хоч ці грома
дяни й не сприймають Брюс
селя, їх мало цікавить вну
трішня політика інших європей
ських країн. За словами нідер
ландського експерта Кріса Аль
бертса, серед симпатиків Партії 
свободи «ніхто не знає, що думає 
Марін Ле Пен чи яка її позиція».

Важливішим може бути інше 
запитання: що (з огляду на від
сутність контактів між національ
ними політичними середови
щами Європи) лідери цих двох 

партій сподіваються виграти, 
утворивши альянс? Найцікавіше 
на це відповіла Ле Пен: «Час, 
коли патріотичні рухи були роз
різнені, залякані або навіть ро
били один з одного ворогів, уже 
минув». Міжнародна співпраця 
забезпечує ультраправим націо
налістичним партіям визнання, 
що може пособити їм у подоланні 
зневаги й ворожості в середовищі 
преси та політичних еліт. Партія 
свободи й Національний фронт 
уже мають вищі позиції в опиту
ваннях виборців, які хочуть, щоб 
їхній протест було почуто. Якщо 

міжнародні контакти посприя
ють підняттю авторитету правих 
в очах електорату, то травневі ви
бори до Європарламенту, не ви
ключено, закінчаться дуже по
тужним сигналом протесту. 

Європа|СвіТ

іНіЦіаТори Нового Блоку 
ЄвроскЕпТиків прагНуТь 
покласТи край  
спільНій валюТі,  
владі БрюссЕля Над 
БюдЖЕТами дЕрЖав  
Та проЕкТу іНТЕграЦії

Міжнародна 
співпраця 

забезпечує 
ультраправим 

націоналістичним 
партіям визнання, 
що може пособити 

їм у подоланні 
зневаги й 

ворожості в 
середовищі преси 
та політичних еліт

зараз рокко працює в ресторані Forte 
Gourmet відомого курорту Forte Village на 
острові Сардинія. він молодий та енергій-
ний шеф, що встиг обзавестися кілько-
ма мішленівськими зірками. іенноне про-
славився рестораном PappaCarbone на 
Амальфійському узбережжі італії, також 
відомий тим, що дотримується традицій 
італійської кухні у високому сегменті fine 
dining.

«море, земля, кольори, відтінки смаку, 
аромати. усе це треба враховувати, коли 
готуєш, приміром, рибу. Багато залежить 
від того, як ви приготуєте страву. Але не 
менш важливо з чого! звісно, тут є свої тон-
кощі, але головне – ставитися до продуктів 
шанобливо», – каже натхненний рокко.

Гастрономічне меню створене майстром  
спеціально для ресторану «ПрАГА». вечері    
відбулися за підтримки французького  
коньяку Martell. Партнер вечора почасту-
вав запрошених купажем Martell VSOP. н
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15 і 16 листопада київська публіка  
мала змогу відвідати гала-вечерю  

з італійським шеф-кухарем Рокко Іенноне
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можна й не копати
Багато африканських країн, чия економіка зростає найшвидше, 
завдячують цим не нафті й не іншим викопним ресурсам

а
фрика – континент, бага
тий на мінерали й нафту. 
Цих ресурсів у великих 
кількостях потребує Ки

тай. Від середини 1990х еконо
міка держав центру й півдня 
Чорного континенту зростала в 
середньому на 5% за рік. На по
чатку згаданого періоду тор
гівля африканців із КНР була 
дуже незначною. Нині річний 
товарообіг становить близько 
$200 млрд. Більшість африкан
ського експорту – це сировина, в 
обмін на яку китайці привозять 
промислову продукцію.

Тому важко не звертати 
уваги на те, яку роль у ниніш
ньому економічному успіху Аф

рики відіграв ненаситний апетит 
Піднебесної до сировини. При
родні ресурси приносять щонай
менше чверть доходів від екс
порту майже для половини із 
45 країн на південь від Сахари. 
Дев’ять із них, зокрема Нігерія і 
Ангола (дві з найбільш динаміч
них економік Африки), вигідно 
експортують нафту й газ.

Але гірнича промисловість і 
чорне золото – це ще аж ніяк не 
все. Опубліковане нещодавно 
дослідження Міжнародного ва
лютного фонду (МВФ) свідчить, 
що 8 із 12 найдинамічніших еко
номік Африки останніми роками 
не залежать від природних ре
сурсів. У сумі за темпами зрос

тання вони навіть перегнали 
групу нафтовидобувних.

Щоб зрозуміти, в чому секрет 
такого прогресу, фахівці з МВФ 
зосередили свою увагу на країнах, 
які відповідали двом критеріям: 
середнє зростання ВВП принай
мні 5% за рік від 1995го до 2000
го й підняття ВВП на особу що
найменше на 3% за рік. Цим ви
могам відповідають ші сть еконо
мік: БуркінаФасо, Ефіопія, Мо
замбік, Руанда, Танзанія і Уганда 
(див. «Гордість Африки»). 
Група дуже неоднорідна. Мозам
бік і Танзанія мають порти; решта 
позбавлена виходу до моря. Насе
лення Ефіопії – 87 млн, Руанди – 
11 млн. Але спільна риса для них 

НЕ ВСЕ ЗОЛОТО, ЩО БЛИЩИТь. 
Підлітки в Буркіна-Фасо цілими 
днями працюють в темних шахтах, 
видобуваючи, зокрема, золото.  
Вони не ходять до школи і їх робота 
часто не оплачується
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– бідність. Навіть після економіч
ного стрибка в жодній із цих 
країн середній дохід на особу не 
перевищує $1500 на рік.

Перше, що хотів підтвердити 
МВФ: зростання є реальним. Кра
їни з обмеженим достатком не 
дозволять собі виділяти багато 
коштів та людських ресурсів на 
збирання економічних даних; 
їхня інформація про ВВП може 
бути ненадійною, тож аналітикам 
доводиться вдаватися до при
близних, практичних інструмен
тів у оцінюванні тонусу тамтеш
ньої економіки. Обсяги продажів 
пива, наприклад, часто бувають 
корисним інструментом для ви
значення загальних споживчих 
видатків. Експерти МВФ вико
ристовували такі прийоми для 
перевірки офіційної статистики в 
чотирьох країнах із наведеного 
вище списку й виявили, що все 
сходиться. Дані про обсяги будів
ництва узгоджувалися з показни
ками збуту цементу; цифри зрос
тання телекомунікаційних послуг 
відповідали кількості абонентів 
мобільного телефонного зв’язку; 
зростання в секторі фінансових 
послуг відображало збільшення 
обсягів банківських вкладів.

Чому ж ці шість країн піді
ймалися так швидко? Допомог ла 
стабільна й цілеспрямована по
літика. Усі вони в 1990х роках 
запровадили заходи контролю 
над державними фінансами і 
стримування інфляції. У цьому 
плані вражає приклад Танзанії. 
1998го країна ввела податок на 
додану вартість замість менш на
дійних форм отримання доходу. 
Було спрощено стягування подат
 ку на доходи і знижено ставки. 
Податкові інспектори зосереди
лись на тих випадках, де можна 
було здобути найбільше коштів. 
Надходження виросли від 10% 
ВВП у 2000 році до 16% у 2009
му. Це дало змогу збільшити 
державні видатки.

Своєю чергою, вищі доходи 
сприяли контролю над інфля
цією. Уряд у Додомі раніше по
кривав бюджетний дефіцит з до
помогою центрального банку. 
Що більше грошей друкував 
останній, то меншою була їх вар
тість. Від 1980го до 1994го ін
фляція в країні трималася в се
редньому на рівні 30% на рік. Із 
надійнішою податковою базою і 
кращим контролем над держав
ними видатками регулятор дістав 
більше свободи, щоб узятися за 

інфляцію, яка відтоді не підійма
ється понад 10%. У сусідній 
Уганді досягли навіть більших 
успіхів. Там інфляція впала до 6% 
у період від 1995го до 2010го. 
Для порівняння: в попередні 15 
років вона зоставалася в серед
ньому на рівні 92% на рік.

Економічною політикою ус
піхи не обмежилися. Шість кра  їн, 
представлених у дослідженні 
МВФ, мають набагато краще 
управління, ніж у середині 1990
х. За показниками, які зібрав 
Світовий банк, у них менше ко
рупції, кращі чиновники, ста
більніша політика й ефектив
ніше регулювання, ніж у сусідів 
по континенту.

своБоду каві!
Клімат для приватного бізнесу 
теж істотно покращав. Адміні
стративному регулюванню цін та 
державним монополіям покла
дено край. Особливими успіхами 
вирізняється Руанда. Раніше фер
мери – виробники кави мали не
багато стимулів працювати на 
експорт. Держава установлювала 
єдину ціну на зерна й забирала 
левову частку будьяких прибут
ків. Але від середини 1990х вона 
дала приватним підприємцям 
більше свободи. Зараз вишукані 
сорти кави з Руанди продаються в 
дорогих крамницях по всьому 
світу. Країна стрімко злетіла аж 
на 32ге місце в глобальному рей
тингу легкості ведення бізнесу від 
Світового банку.

Таке завзяття в реформах 
притягує охочих пособити ізза 
кордону. Усі шість країн – фігу
рантів проведеного МВФ дослі
дження отримали більше допо
моги (у формі грантів чи деше
вих кредитів), а також прямих 
іноземних інвестицій, ніж їхні 
сусіди. Допомога окрім іншого 
сприяла інвестиціям в освіту та 
інфраструктуру. Коли в державі 
відчутно брак коштів, зазвичай 
урізають видатки на транспортні 
мережі, школи або електростан
ції, а не на зарплати (чи робочі 
місця) чиновників. Утім, постій
 не надходження допомоги дає 
урядові шанс захистити свої 
капітальні видатки. Завдяки цьо
 му така бідна країна, як Буркіна
Фасо, розпланувала видатки бю
джету на кілька років. Пішло на 
користь і полегшення боргового 
тягаря. Гроші, які раніше виді
ляли на обслуговування боргу, 
тепер спрямували на освіту, 

частка якої у ВВП зросла в усіх 
шести країнах, особ  ливо у Танза
нії та Мозамбіку.

1995 року мало хто очікував 
від цієї шістки якихось значних 
досягнень. Мозамбік щойно пе
режив затяжну й жорстоку гро

мадянську війну; Руанда по
страждала від геноциду, який за
брав близько мільйона життів 
(див. стор. 25). Усі ці країни за
лишалися бідними, тож зрос
тати було куди. І допомогли тут 
реформи. Наразі їм іще далеко 
до повного використання свого 
потенціалу. В інфраструктурі зя
ють великі дірки. Поганий стан 
шляхів сполучення перешко
джає розвитку торгівлі. Перебої 
з енергією є «вузьким місцем» у 
промисловості. Будівництво 
розвивається нерівномірно. Ве
лика частина населення все ще 
зайнята в сільському господар
стві й ледве зводить кінці з кін
цями.

Окрім знайомих викликів 
з’явилися й нові. БуркінаФасо 
почала видобувати золото. Біля 
узбережжя Танзанії виявили га
зові родовища. За кілька років 
Мозамбік стане великим експор
тером кам’яного вугілля, нафти й 
газу. Схоже, що в Африці по ре
сурси не треба ходити далеко. 
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Записав 
Богдан 

Буткевич с
еред митців завжди дуже 
важко визначити того, хто 
відповідав би статусу «но
мер один». І коли це вда

ється, такій людині напрочуд 
важко постійно виправдовувати 
це «звання». Харківський фото
граф Борис Михайлов є найвідо
мішим в Україні й у всьому світі 
майстром соціальної арт
фотографії, але в жодному разі не 
бронзовіє і далі дивує глядачів 
екстравагантними світлинами, 
попри свої 75 років. Його роботи є 
в більшості провідних музеїв 
НьюЙорка, Лондона, Москви, 
Токіо, Берліна тощо, його серії ви
ставлялися в найпрестижніших 
галереях світу, таких як Saatchi 
Gallery (Лондон), Institute of 
Contemporary Art (Бостон), Pace/
MacGill Gallery (НьюЙорк) тощо. 
«Боб» Михайлов є єдиним укра
їнським лауреатом міжнародної 
премії «Хассельблад» – еквіва
лента Нобелівської премії в ца
рині фотографії. У своїх роботах 
він як ніхто вміє зривати покрови 
міщанської краси та благоприс
тойності, показуючи життя у всій 
його непривабливості. Тиждень 
поспілкувався з фотометром під 
час відкриття його персональної 
виставки «UNRESPECTABLE» в 
харківській галереї «Єрмілов
Центр». 

про ФоТограФію
Успіх фотографа зумовлю-
ється не талантом і не праце-
любністю. А насамперед здат
ністю розуміти важливість мо
менту чи події, що відбувається в 
тебе на очах, відбирати надваж
ливе навіть із важливого. Реміс
ницькі, тобто суто технологічні, 
моменти також не є дуже визна
чальними. Адже навіть мавпу 
можна навчити щось робити з 
погляду простої сукупності дій, 
але вона не здатне народити ідею 
їх бачення, хоч би скільки ті дії 

повторювала та працювала. Фо
тограф повинен мати позицію і 
постійно робити вибір – у цьому 
вся сіль. Вибір навіть зпоміж 
того, що ти сам відзняв.

Коли я щось роблю, то 
звертаюся до свого внутріш-
нього критика-споживача. 
Він живе всередині в кожного ху
дожника, і до нього таки варто 
прислухатися. Зрозуміло, що не 
можна спрогнозувати, сподоба
ється щось чи ні, – інтерес гляда
чів нагадує платформи, що руха
ються. І ніхто не знає, чи зі
йдуться вони колись у потрібний 
час у потрібному місці.  

Є фотографи-ремісники, 
а є художники, які викорис-
товують фотографію. Реміс
ники прекрасно почуваються: 
знімають весілля, роблять світ
лини для паспорта, тобто викону
ють свої професійні функції. На
томість для художника головне – 
вплести фотографії у власну душу 
та бачення. Себе зараховую до 
другої категорії. 

Фотографію не варто по-
діляти на документальну та 
мистецьку. Нерідко суто ін
формаційне зображення реаль
ності на світлині є іншим боком 
мистецтва, виворотом і саме 

Зривач покровів
Фотограф Борис Михайлов про вміння відсікати красу, порожність 
піару та жерців мистецтва 
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«СИНЯ СЕРІЯ», 
1990-ТІ. 
Відображає 
перше 
пострадянське 
десятиріччя в 
Україні

тому є його частиною. Кожен 
елемент дуже важливий. На
приклад, ти свідомо прибираєш 
із фотографії її чисто актуаль
ний зміст і натомість починаєш 
працювати із тим, що залиши
лося. 

 
Зараз у нібито вільному 

суспільстві знімати набагато 
важче, ніж у тоталітарному 
Радянському Союзі. Адже там 
було чітко зрозуміло, де ворог, 
заради чого ти все робиш, кому 
наперекір, зрештою, усе й зні
маєш. А нині невтямки, хто твій 
супротивник і як із ним боротися. 
До того ж сучасне різнобарв’я 
дуже ускладнює роботу худож
ника, адже вибирати важко. Коли 
є обмеження вибору, то зробити 
його дуже просто. А цілковита 
свобода – досить непростий еле
мент у пазлі створення худож
нього твору. Її надмір – це також 
проблема, бо тобі ж ніби ніхто не 
заважає робити все, що тільки хо
чеш. Постає питання: навіщо ж 
тоді робити?

про мисТЕЦТво
У своїх роботах я відсікаю 
красу. Просто мені важливо, 
щоб люди побачили інше, а 
краса, естетика в її банальному 
розумінні затуляє його, тому все 
це для мене зайве. 

Коли щось роблю, то не 
думаю про потрапляння в 
загальний тренд. Я навіть його 
не знаю. Це просто продовження 
мого розуміння. Хоча, звісно, ці
кавлюся контекстом: що зніма
ють мої колеги, у якій канві, де, 
до кого, у чому й завдяки чому 
прийшов успіх. Але не розумію, 
що таке піар, і не користуюся 
ним, бо то пустопорожня, спеці
ально вигадана мильна буль
башка. За ним немає правди. І 
водночас, приміром, навколо ві
домості харківської школи фото
графії багато піару, але позитив
ного. За великим рахунком, це 
просто збіг обставин. Плюс коли 
мені вдалося досягти певних вер
шин, то я всім став розповідати 
про харківську школу, а критики 
й журналісти копати й відшуко
вувати якісь зв’язки, підводити 
теорії тощо. Тобто почалася 
певна дія піару. Але ж й справді 
існували люди, робили справи, 
була віра в себе. Тож тут усе не на 
порожньому місці. 

Деякі слова для художни-
ків перестали бути актуаль-
ними. Взагалі певні хороші 
слова нині дуже рідко використо
вуються: правда, обов’язок, важ
ливість. Однак художник і досі 
винен самому собі: якщо він по
ставив перед собою якесь за
вдання, то має його виконати. 
Якщо він вважає за потрібне сво
їми роботами щось пояснювати 
людям, отже, мусить так чинити, 
якщо ні – значить ні. Адже дуже 
часто картина чи знімок говорить 
сам за себе. Але коли потрібно ко
ментувати й розтлумачувати, то 
це теж непогано.

Мені смішно, коли ка-
жуть: «Ти це робиш заради 
грошей». Узагалі всі розмови 
про заробляння грошей художни
ками мені здаються порожніми. 
Наприклад, Рембрандт тільки й 
говорив про гроші і всі свої най
кращі твори створив саме на за

мовлення. Це нормально. Адже 
кожна людина хоче, щоб її робота 
була відповідно оцінена. Коли ху
дожник займається своєю спра
вою, то що, він має живитися Бо
жим духом? У принципі гроші – 
мірило професіоналізму, вміння 
нормально піднести людям те, що 
ти робиш. Маєш стільки, скільки 
заробив.  

Конкретну точку, де по-
чинається мистецтво, не-
можливо визначити. Але вза
галі воно починається там, де є 
ідея. Саме тому більшість звичай
них людей не розуміють, що це в 
біса таке. Натомість мистецтво 
функціонує, розвивається в бага
тошаровій культурній спільноті 
та поступово формує якусь цін
ність, яка потім уже екстраполю
ється й на згаданих обивателів. 
На шляху до цінності воно нео
дмінно має пройти через певні 
перепони – одразу потрапити в її 
розряд ще нікому не вдавалося.

Нудні часи вимагають 
шокування публіки. Напри
клад, мене проста провокація вже 
не цікавить – тягне до заглиб
лення, намагання зрозуміти ін
ший бік метафізики тощо. Однак 
час сам дає зрозуміти художни
кові, коли й що варто робити, го
ловне тільки питати й шукати. 
Приміром, наша група в Харкові 
свого часу відчула, що шокування 
необхідне для радянської пу
бліки. Але якщо повторити те, що 
ми робили тоді, то сьогодні це 
буде просто вульгарним кічем.

Мистецтво не помре ні-
коли. Хіба що якісь технології 
його створення, але не самі 
жанри. Навіть ті його складові 
частини, що, здається, відійшли в 
минуле, утім, час від часу знову 
виринають на поверхню, нагаду
ють про себе як про оживлену іс
торію. Ніщо не вмерло навіть із 
того, що зараз здається не в моді: 
ні грецька трагедія, ні балет, ні 
фрески. Мистецтво чимось нага
дує релігію – хоча б у тому сенсі, 
що в нього є жерці, тобто музейні 
працівники. Вони тримають візу
альне знання про життя для при
йдешніх поколінь. І допоки існу
ватиме розумне людство, доти все 
мистецтво буде на часі. 
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Жест арт-примирення
Ф

орум сучасного мистецтва 
Art Kyiv Contemporary, що 
відкрився в «Мистецькому 
Арсеналі», об’єднав 35 

проектів, у яких взяли участь понад 
200 українських художників. На ціона-
льний культурно-мистецький комп-
лекс обрав роль «безпристрасного» 
майданчика для всіх виявів сучас-
ного українського мистецтва. Уосо-
бивши таким чином милостиву і то-
лерантну (звісно ж, примарну) дер-
жаву, в якій – ваша взяла – більше не-

має місця ані комітету з моралі, ані 
політичній кон’юнктурі. Цьогорічний 
форум є вкрай доречним для реабі-
літації після нещодавнього необе-
режного акту цензури: знищення ро-
боти Володимира Кузнєцова. В арт-
середовищі жест очільниці МА  Ната-
лії Заболотної здійняв хвилю обу-
рення, змішаного з острахом щодо 
майбутніх нещадних репресій. Він 
прокреслив чергову межу в спільноті 
вразливих творчих натур – між тими, 
хто з «Арсеналом», і тими, хто проти. 
Теперішній безконфліктний «проек-
тний» Art Kyiv Contemporary сприй-
мається не інакше, як акт прими-
рення. Авжеж, адже без нього «Арсе-
нал» ризикував втратити частину 
свого контингенту. Єдиним куратор-
ським підґрунтям для нинішнього 
форуму була можливість «відкритої 
художньої комунікації між різними 
мистецькими інституціями». Отже, 
перед нами дайджест сучасного 
мистецтва.

Один з учасників виставки кон-
цептуаліст Арсен Савадов заявив, що 
Art Kyiv Contemporary – «свято мисте-
цтва, що покликане зняти з картин 
цінники і вберегти «Арсенал» від ни-
цості. Форум орієнтується не на рин-
кових фаворитів, а виключно на ху-
дожній процес». Завдяки цьому ро-
боти Арсена Савадова (першого 
українського художника, який потра-
пив на Sotheby’s), Олександра Ройт-
бурда (завсідника лондонських аук-
ціонів) та Анатолія Криволапа (чия 

робота пішла з молотка за рекорд-
ною для сучасного українського мис-
тецтва ціною) мирно сусідять із де-
сятком проектів, створених малові-
домими регіональними художни-
ками. Останніх, за словами організа-
торів, «відкрили» завдяки знайом-
ствам Олександра Соловйова, ко-
лишнього головного куратора МА. 
Утім, до арсенального зрізу сьогод-
нішнього мистецтва чомусь не потра-
пили знаменитості – фігуранти євро-
пейських виставкових майданчиків 
Василь Цаголов, Олег Тістол, Павло 
Маков, Жанна Кадирова. Чи то кура-
тори форуму вирішили, що прізвища 
цих художників занадто відомі, щоб 
їх виставляти, чи що вони дражнити-
муть аудиторію демократичного фо-
руму своєю дорожнечею. А може, 
самі художники не хочуть більше ви-
ставлятися в МА? 

Art Kyiv Contemporary демон-
струє позірний плюралізм. Поміж ви-
ражальних засобів тут є і традицій-

ний левкас, і upcycling, і ультрасу-
часні IT-технології, і перформанс. Се-
ред 35 представлених на форумі 
арт-проектів знайдуться які завгодно 
тематика та естетика. Початок ви-
ставки – це неоархаїка Романа Ро-
манишина, кольорова алхімія Тібе-
рія Сільваші, символізм Петра Бевзи 
– витончені, естетські полотна. У міру 
перегляду експозиції глядача за-
смоктує пост модерний хаос. Кітч на-
ростає від радянських килимів Ана-
толія Ганкевича, через неполіткорек-

тні телевізійні пристрасті Владислава 
Шерешевського, аж доки не сягне 
апогею в умисне провокаційному 
еротичному «Поцілунку» Романа 
Жука. Стратегія «Мистецького Арсе-
налу» – догодити всім. Аристократи 
помилуються сучасними класиками, 
молоді бунтарі – проектами 
художників-урбаністів та відеомисте-
цтвом, людей із почуттям гумору по-
тішить веселий жлоб арт. Виставка 
стає метафорою цілої країни, де 
вільно співіснують прогресивні й від-
сталі ідеї, високі технології та постра-
дянські пережитки, підлітковий бунт 
і зріла продуманість. Академічний 
живопис, треш, реклама, дизайн, та-
ланти без імені та імена без таланту 
– все дбайливо зібрано під покровом 
«Мистецького Арсеналу», де свободі 
художників ніщо не загрожує. При-
наймні сьогодні. Добре, що місця тут 
достатньо й інтервали між експозиці-
ями не дають їм злитися в шизофре-
нічну какофонію. 

Ф
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Проект 
«Жлобологія», 
інсталяція 
«Звіролюди»

Анатолій Криволап. 
«Вечірній шлях»
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автор: олександр сирцов

валізи без ручки
Тиждень дізнавався про стан замків, переданих у концесію

к
ількасот років тому тут 
гарцювали румаки перед 
походом, у який зібрався 
князь Острозький, госпо

дар замку в Старому Селі. Тоді 
твердиня була на піку своєї 
слави. Коня, щоправда, вже не 
бойового, а тяглового, який по
щипував травичку на томутаки 
подвір’ї, я застав, коли навідався 
до найбільшого на Львівщині 
замку. Ось так безславно завер
шилась остання спроба відро
дити цитадель із руїни, пере
давши її на 49 років у концесію 
приватному підприємцю.

Українське законодавство пе
редбачає, що такі унікальні спо
руди, як замки чи фортеці, не 
підлягають приватизації. Оскі
ль ки держава та органи місце
вого самоврядування нездатні 
фі нансово забезпечити віднов
лення, реставрацію і дальше 
функціонування пам’яток архі
тектури, їх вирішили передати в 
концесію. Масовим це явище так 
і не стало, адже успішною вияви
лась лише перша спроба залу

чення приватного капіталу. У 
2006 році новим господарем 
замку в Чинадійовому, що на За
карпатті, став тамтешній худож
ник Йосиф Бартош. Отримавши 
в користування занедбану бу
дівлю, де розташовувалась база 
пальномастильних матеріалів, 
митець таки зумів залучити ко
шти, організувати пленери й на
решті відрестарвував перший 
поверх.

пам’яТки, яким 
поЩасТило
Загалом в Україні, за даними ре
єстру Міністерства культури, на
лічується близько 75 замків та 
фортець. Найбільше їх на Терно
піллі – 34. Іще 10 – на Львів
щині. Утім, до загального пере
ліку варто додати руїни (так 
звані замчища) та старовинні 
цитаделі, що перебувають на ба
лансі місцевих рад. Тож у під
сумку їх чисельність сягне 200.

11 об’єктів об’єднано в Націо
нальний заповідник «Замки 
Тернопілля». Власне, він і вирі
шує всі проблеми, пов’язані із 
функціонуванням цих пам’яток 

фортифікаційної архітектури. Із 
трьох замків, а саме Олеського, 
Золочівського та Підгорецького, 
складається популярний турист
ський маршрут «Золота підкова 
Львівщини». Вони мають статус 
філії Львівської галереї мис
тецтв. Тривалий час її очолював 
Борис Возницький, якому вдава
лося завдяки особистому авто
ритету знаходити спонсорів для 
реставрації. Ще один замок, 
якому, так би мовити, пощас
тило, – Жовківський, адже на 
його базі діє історикоархі тек
турний заповідник. Спочатку на 
відновлення цієї пам’ятки виді
ляли значні кошти, готуючись 
до 400річчя надання Жовкві 
магдебурзького права. Нещо
давно тамтешній заповідник 
отримав чималий грант, який 
дасть змогу продовжити роботи і 
в королівському замку.

Однак решта замків Львів
щини опинилися в числі «не
фартових»: занепад почався ще в 
XIX столітті, тривав у роки ра
дянської влади, коли пам’ятки 
використовували не за призна
ченням. Попри те що область є 

Замкова 
БухгалТЕрія
У кожному кон-
кретному ви-
падку витрати на 
відновлення та 
реставрацію та-
кої масштабної 
пам’ятки, як за-
мок, є індивіду-
альними, однак, 
за підрахунками 
фахівців, найде-
шевше обхо-
дяться саме пер-
шочергові ро-
боти: віднов-
лення даху, во-
довідведення, 
зміцнення стін 
(на це потрібно 
щонайменше 5 
млн грн). Далі 
йде реставрація, 
видатки на яку 
приблизно 
вп’ятеро переви-
щують вартість 
ремонтних 
робіт. 
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варТо поБачиТи
Замок у старому селі (Пусто-
митівський район Львівської 
області). Пам’ятка архітектури 
ХVІ–ХVІІ століть. Належав кня-
зям Острозьким. Найбільший 
оборонний замок у Львівській 
області, площа 2 га. Архітек-
тор Амброзій Прихильний. За-
знав помітних руйнувань.

Замок у Тартакові (Сокаль-
ський район Львівської об-
ласті). У XVII столітті його збу-
дував граф Потоцький, однак 
до наших днів збереглася 
тільки частина оборонних му-
рів. Наприкінці XIX століття на 
місці твердині власник села 
Лянцкоронський звів палац, 
який, власне, й дійшов до на-
ших днів.

Замок у свіржі (Перемишлян-
ський район Львівської об-
ласті). Згадки про нього дату-
ються 1530 роком, однак су-
часна будівля належить до се-
редини ХVІІ століття, коли ци-
тадель перейшла у власність 
графа Александра Цетнера.

чинадіївський замок («Сент-
Міклош») у селі Чинадійове 
Мукачівського району Закар-
патської області. Пам’ятка ар-
хітектури ХІV–ХІХ століть. Во-
лоділи цитаделлю княгиня 
Ілона Зріні, її син Ференц ІІ Ра-
коці, графи Шенборни.

одним із центрів розвитку ту
ризму, вони так і не дочекались 
інвестицій, які сприяли б їх від
родженню й перетворенню на 
привабливі туристичні об’єкти.

сТадіоНи ЗамісТь Замків
Коли Борис Возницький, нині 
вже покійний, запитав тодіш
нього віцепрем’єра Бориса Ко
леснікова, чи буде в межах підго
товки до Євро2012 виділено ко
шти на реставрацію замків, той 
відповів, що зараз головне – збу
дувати стадіон та летовище. По 
завершенні чемпіонату з’ясу ва
лося, що стадіон у Львові нікому 
не потрібен, а уряд замість рес
таврації замків розпочав інтен
сивну підготовку до Олім
піа ди2022… Ще кілька років 
тому клопоти, пов’язані з рестав
рацією занедбаних твердинь, 
держава вирішила перекласти 
на приватні плечі. Сталося це за 
прем’єрства Віктора Януковича, 
який 21 листопада 2007го під
писав постанову КМУ про пере
дачу в концесію трьох замків: у 
Старому Селі, Тартакові та 
Свіржі. Таким чином визначи

лись державні пріоритети: спор
тивні арени замість замків.

Закон про концесії містить 
один пункт, який мав би прива
бити потенційного інвестора: він 
передбачає платежі не відразу, а 
лише після того, як об’єкт бодай 
частково запрацює і дасть при
буток. Та навіть цього виявилося 
замало, аби виник ажіотаж серед 
потенційних інвесторів. Черги 
охочих стати концесіонерами 
замку чи то в Тартакові, чи в Ста
рому Селі не було (щодо кожної з 
цих пам’яток надійшло по одній 
заявці). Концесіонером Старо
сільського замку став львівський 
ресторатор Михайло Риба, який 
зобов’язався вкласти у віднов
лення об’єкта 300 млн грн і пере
творити його на центр сімейного 
дозвілля. Новий господар твер
дині в Тартакові, підприємець 
Ігор Новосад, власник будівель
ного бізнесу з Рівного, назвав 
скромнішу цифру – 100 млн.

На початку бізнесмени охоче 
спілкувались і з місцевими жите
лями, обіцяючи відремонтувати 
прилеглі до об'єктів дороги, і з 
журналістами, розповідаючи як 
гарно працюватимуть замки. Од
нак минуло чотири роки, а обіця
них сотень мільйонів так і не ви
дно. Упродовж останніх місяців 
навіть не прибирають території. 
Як підсумок – у Тартакові уже ро
зірвано концесійну угоду, те саме 
мають намір зробити і в Старому 
Селі. А заодно тут шукають но
вого концесіонера. Щоправда, те
пер переговори ведуть із поля
ками та німцями.

Старе Село й досі залиша
ється привабливим туристич
ним об’єктом. Щотижня сюди 
приїжджає щонаменше два ав
тобуси з польськими туристами. 
У місцевій школі вчителі обла
штували музей замку, учні роб
лять перші кроки в професії гіда, 
за невелику плату проводячи 
екскурсії цитаделлю. Складніша 
ситуація виявилась із Тартако
вом: попри те що поруч є Черво
ноград із замком Потоцьких, 
княжі міста Белз та Угнів, через 
бездоріжжя, яким «славиться» 
північ Львівщини, охочих їхати 
туди небагато.

Але найпроблемнішою вия
вилась ситуація із третім замком 
– у Свіржі. Він занепав у повоєнні 
роки, шанс на відродження з’я
вився у другій половині 1970х, 
після того як у ньому зняли 
кілька епізодів фільму «Д’Арта

ньян і три мушкетери». Одразу 
по тому пам’ятку передали у віда
ння Спілки архітекторів СРСР, до 
реставрації залучили чотири про
ектні інститути; роботи вели з 
розмахом – не лише в самому 
замку, а й на прилеглій території 
включно з озером. Власне, тому 
їх так і не закінчили, а Спілка ар
хітекторів України, якій об’єкт 
дістався у спадщину, таких фі
нансових можливостей уже не 
мала. Як вважає голова її облас
ної організації Олесь Ярема, 
основна помилка була в тому, що 
так і не відкрили бодай першої 
черги відреставрованої твердині. 
І це при тому, що порівняно із 
замками в Старому Селі й Тарта
кові Свірзький – у доволі непога
ному стані й не потребує великих 
коштів для завершення робіт. 
Тим часом у Львівській обласній 
адміністрації згадали про уря
дову постанову й вирішили таки 
передати його в концесію «з ура
хуванням інтересів Спілки архі
текторів». Ця громадська органі
зація свій ліміт довіри, вочевидь, 
вичерпала. 

Досвід відкритих 
об’єктів підтвер-
джує, що лише 
за рахунок екс-
курсійної діяль-
ності вони заро-
бляють щороку 
не менше ніж  
1 млн грн. Річне 
утримання 
замку (зарплата, 
комуналка)  
обходиться  
у 300 тис.

№ 47 (315) 22–28.11.2013|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|49

подорожі|НАвігАТоР

ф
о

т
о

: м
и

х
А

й
л

о
 д

А
ш

к
о

в
и

ч



відгуки на статтю «Затяжний стрибок 
президента» в № 46, у якій Тиждень 
пише про причини «європейської паузи» 
януковича 
«Народ украины»: Какой бы не был результат 
подписания соглашения с Европой, весь народ 
Украины и мировое сообщество увидели 
непорядочность и трусость украинской 
власти, т. е. регионалов. Что они не знали обо 
всех проблемах раньше – знали, но хотели 
что-то еще поиметь от европейцев. Это стиль 
гопников, главной целью которых является 
кидалово. В данном случае гопники от власти 
кинули свой народ и Европу. Если наш народ 
не рабы, то это все аукнется на выборах. И не 
помогут этой власти ни суды, ни милиция, ни 
Россия. За все надо отвечать. Дай Бог, чтобы 
все прошло мирно, но «караул» (народ) устал 
от беспредела властей и может разойтись, 
и тогда им будет очень больно в прямом и 
переносном смысле за все годы беспредела. 
дістало: Зрив Угоди про асоціацію – це 
неминучий розворот нашої держави в минуле, 
у бік дикої неорадянської імперії під назвою 
«Митний союз». Це закриті перед нами 
та нашими дітьми двері до цивілізованої 
Європи. Це клуб довічних президентів, до 
якого так прагне вступити особисто Янукович 
через наміри сфальсифікувати результати 
президентських виборів-2015 .
НикНикыч: Уверен, некоторые политологи 
излишне демонизируют Януковича. Мол, его 

планы многоходовые, он знает, что делает. 
Глупости это все, ребята. Давайте говорить 
только об интеллекте, а не о житейской 
хитрости. И мне, и всем нам известно, что 
умный всегда переиграет хитрого. Так вот, с 
точки зрения интеллектуального потенциала 
наш вождь (простите, президентом не 
поворачивается язык назвать; да и мы скорее 
племя, чем народ, увы) средних умственных 
способностей и катастрофического 
самомнения. Ему кажется, что он дурит (на 
жаргоне «разводит») всех и вся. А на самом 
деле все уже давно просчитали его ходы. И 
не только политики, но и народ. Сожаление 
вызывает лишь одно – сопротивления 
не будет. Если сравнить государство с 
организмом, то наш «организм» тяжело 
болен. Ему бы встать с постели, сделать 
болезненный, но оздоровительный укол, 
поставить, простите, клизму. Но... нет. Легче 
лежать и умирать.
Dnipro: Почему молчат знаковые для 
страны личности? Неужели настолько 
все безразличны! Где Пинчук, Ахметов, 
Порошенко, Коломойский, Вакарчук, 
Руслана, журналисты, спортсмены, 
модельеры, руководители компаний?!!! 
Время громко говорить, а не наблюдать... 
Они слепили сюжет с ходоками, просящими 
спасти страну и не подписывать соглашение 
с ЕС, и теперь ссылаются – ЭТО ЖЕ НАРОД 
ПРОСИТ НЕ ПОДПИСЫВАТь! НАРОД! 

Высказывайтесь, выступайте с открытыми 
обращениями к президенту, демонстрируйте 
поддержку евроинтеграции!!!

відгук на статтю «символічний футбол» 
у № 46, в якій ольга ворожбит пише про 
санкції FARE щодо україни та їх ініціаторів 
ігор оржицький: У Сандиністського фронту 
національного визволення (Нікарагуа) прапор 
теж червоно-чорний, лише посередині 
великі білі літери FSLN (це елементарно 
можна побачити у Вікіпедії), президент цієї 
організації, що існує й досі, – Данієль Ортеґа, 
який є також президентом Нікарагуа, а 
входить ця організація до Соціалістичного 
інтернаціоналу. Пропоную українським 
уболівальникам стьоб – ходити на матчі з 
таким прапором.

відгук на статтю «Не державний, але 
народний» у № 45, в якій дмитро 
архірейський розповідає про феномен 
Нестора махна 
геродот: Особенно умиляет сейчас просмотр 
фильма «Неуловимые мстители», где 
махновца батьку Бурнаша прекрасно играет 
Ефим Копелян. Махновцы забирают у 
крестьян коров, а буденовцы их возвращают. 
Махновцы – это отцы и сыновья этих 
селянок, которые, кстати, их и кормили. А 
буденовцы реквизировали все для нужд 
пролетариата.

анна корбут олександр пагіря

приТлумлЕНі 
Травми

пиТаННя  
віри

уряТуваТи 
плаНЕТу

На вулиці Амстердама зна
йомимося з молодими лікарями 
з Конго. Їх привезли сюди на 
конференцію. На тлі розслабле
них фриків і стильних європей
ців вони інші: в однакових міш
куватих костюмах; напружені й 
захоплені, бо в Європі вперше. 
Навперебій розповідають про 
свою країну всім, хто готовий 
слухати. «У нас багаті дістають 
VIPпослуги. Бідні вмирають 
тисячами. Ми хочемо і їм по
могти. Бо ж усі рівні, правда?!» 
– каже хлопець із величезними 
очима кольору темної кави. 
«Ні», – думається мені, але вго
лос радо погоджуюсь. Він має 
кому доводити несправедли
вість світу в своїй країні. Як і я 
вдома – кому говорити, що все 
буде як є, бо й так стабільно. Але 
краще вірити й лікувати, ніж 
цього не робити. 

олена чекан 

Часто іноземці запитують, 
чому українці такі пасивні й не 
вірять у власні сили, чому не від
стоюють своїх інтересів, мають 
слабку самооцінку й схильні 
пристосовуватися до умов, не 
претендуючи на їх зміну. Звідки 
взяли оці всі «не висувайся», 
«будь як усі», «не довіряй ні
кому»? Як засвідчують сучасні 
дослідження, соціопсихологічні 
травми Голодомору як геноциду 
передаються на підсвідомому 
рівні впродовж чотирьох поко
лінь. Звідси, зокрема, й міцно 
вкорінений комплекс меншо
вартості, почуття власної непо
вноцінності, атомізація, пасив
ність, відчуженість від соціуму 
тощо. Однак сьогодні в четвертій 
генерації вже відбувається оздо
ровлення суспільства, що дає 
сподівання на відродження від
повідального українця. 

Організація Global Footprint 
Network підрахувала, що люд
ство за дев’ять місяців витрачає 
річний запас ресурсів планети. 
Ми від середини 1970х спожи
ваємо більше, ніж може дати 
Земля. Складається враження, 
що включено якийсь фатальний 
механізм самовинищення – че
рез захланність Homo sapiens. За 
такого темпу споживання, щоб 
задовольнити жадібні апетити 
людей, вже до 2030 року знадо
биться друга планета. Є споді
вання, що цьогорічна кліма
тична конференція ООН у Вар
шаві, учасники якої – майже 200 
країн світу, дасть якісь позитивні 
зрушення через підготовку нової 
угоди. Маю надію, що протокол 
буде значно ліпшим за Кіот
ський і міститиме дієвіші заходи 
щодо відвернення незворотних 
кліматичних змін. 

ЗвороТНий Зв’яЗок 
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