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ГіЛьйОТиНА ДЛя сТАТУй Л
івійські повстанські війська 
захопили головну резиден-
цію Муаммара Каддафі в 
серці столиці Тріполі. За 

однією з версій, осоружний дикта-
тор тікав від них підземними хо-
дами. Фактично останнім бастіо-
ном вірних йому сил у країні зали-
шається місто Сабха, за яке станом 
на 24 серпня точилися жорстокі бої. 
Голова повстанського уряду Мах-
муд Джибріл та очільник Повстан-
ської національної ради Мустафа 
Абдель Джаліл застерігають, що 
битва за Тріполі не завершиться 
доти, доки не буде спіймано самого 
Каддафі, адже, за їхньою інформа-
цію, він переховується в місті. Тим 
часом по всій столиці повстанці й 
прості мешканці чавлять і нищать 
усі численні символи 40-річного 
диктаторського режиму. Найбільше 
людей дратують повсюдні статуї 
Каддафі. Розміщений у його рези-
денції монумент вони обезглавили 
без вагань. Крім того, тріпольці за-
мальовують таблички з режим-
ними, офіціозними назвами вулиць 
і перейменовують їх на честь заги-
блих повстанців, «мучеників рево-
люції», як вони їх називають. Лі-
дери повстанців обіцяють, що Лівія 
дотримуватиметься всіх нафтових 
контрактів, укладених за часів дик-
татора з іншими країнами, і вже 
впродовж наступних восьми міся-
ців проведе демократичні парла-
ментські й президентські вибори.

 Фото: AP
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Тиждень 
в історії

Ліквідація Автономної 
Республіки Німців 
Поволжя та депортація 
її населення (понад 
400 тис.) до Сибіру й 
Казахстану

Надруковано антиутопію 
Джорджа Орвелла 
«Колгосп тварин». 
Український переклад 
1947 року Ігоря Шевченка

Народився іван 
Франко, український 
письменник, поет, 
учений, публіцист, 
перекладач, політик

26 серпня 1946 року 27 серпня 1856 року 28 серпня 1941 року

Палестинські бойовики 
порушили перемир’я 
і почали обстріл 
ізраїльської території 

ФДМУ закінчив 
приватизацію 
енергокомпаній, продано 
останні держпакети в трьох 
обленерго

Трагедія на фестивалі 
в Бельгії: навіс упав 
на глядачів, п’ятеро 
загиблих 

18 серпня 19 серпня 20 серпня

Н
апередодні Дня Незалежності Служба 
безпеки України гучно заявила про запо-
бігання теракту. 22 серпня в приміщенні 
націоналістичної організації «Патріот 

України» у місті Василькові на Київщині було 
знайдено вибухівку та листівку із закликами до 
насилля. СБУ заявила про порушення кримі-
нальної справи за фактом підготовки до ско-
єння терористичного акту і заарештувала кіль-
кох активістів «Патріота України». При цьому 
важко назвати збігом подію, що сталася в Хар-
кові 23 серпня: у приміщенні офісу місцевої ор-
ганізації «Патріот України» невідомий відкрив 
стрільбу гумовими кулями. У підсумку два по-
ранених патріотівці й стрілець потрапили до лі-
карні. Схоже, це не останній негаразд у житті 
згаданої організації і, можливо, подібних. 
Новина про арешт активістів «Патріота Укра-
їни», ясна річ, сколихнула інтернет-спільноту. 
На тлі судового процесу над лідеркою найбіль-
шої опозиційної партії затримання будь-кого з 
членів організацій націонал-патріотичного 
спрямування видається черговою хвилею полі-
тичних репресій. При цьому багато хто не ві-
рить в історію з «відверненим терактом». За 20 
років незалежності Україна не знала жодного 
гучного теракту. Давно відомо, що представ-
ники різноманітних націонал-патріотичних ор-
ганізацій дуже шанобливо ставляться як до са-
мого факту незалежності України, так і до від-
повідного свята. Тому новину від СБУ про те, що 
патріотівці мали скоїти теракт саме 24 серпня, 
сприймають як провокацію з боку самих спец-
служб чи керівництва держави. 
Скептики звертають увагу на те, що з приходом 
до влади регіоналів арешти націоналістів стали 
тенденцією. У січні цього року під час перебу-
вання на Івано-Франківщині Віктор Янукович 
мусив змінити маршрут через затримання в об-
ласті групи озброєних осіб, які начебто плану-
вали замах на нього. 4 березня 2011 року облас-
ний суд Івано-Франківська за незаконне збері-
гання зброї засудив до чотирьох місяців 
ув’язнення провідника націоналістичної орга-
нізації ВО «Тризуб» Андрія Стемпіцького. Чи-
малий галас здійняли справи про обливання 
фарбою пам’ятника Дзержинському та підрив 
пам’ятника Сталіну в Запоріжжі... У всіх згада-
них випадках впадає в очі неадекватність судо-
вих вироків за злочини, про які заявляли укра-

ТеРАКТ  
ДО сВяТА

6|УКРаЇнСЬКиЙ ТиЖДЕнЬ|№ 35 (200) 26.08 – 1.09.2011



На противагу своєму 
попередникові зі зван-
ням Героя України Ві-
ктор Янукович вирі-
шив бути обережним, 
навіть скромним – на-
передодні Дня Неза-
лежності відзначив 
лише сімох людей най-
вищою нагородою дер-
жави. Найвідоміший із 
лауреатів – Богдан 
Ступка. Решта достой-

ників – представники героїчних професій (льотчик-випробувач, шах-
тар, робітник гарячого цеху, фахівець з атомної безпеки), одна вчи-
телька і донецький поет. 
Натомість на нагороди рангом нижче (ордени Ярослава Мудрого, «За 
заслуги») президент виявився щедрішим. До лав орденоносців потра-
пили 50 чинних народних депутатів (абсолютна більшість – регіо-
нали, кілька від Литвина, троє колишніх бютівців) та 12 голів облдер-
жадміністрацій. Серед опозиціонерів пощастило лише Геннадію Мос-
калю – йому дістався орден «За заслуги» І ступеня. До числа 
пошанованих державними відзнаками потрапили депутат-баяніст 
Ян Табачник та відомий своєю «любов’ю» до всього українського місь-
кий голова Одеси Олексій Костусєв, автор ідеї переведення діловод-
ства в Одеській міськраді на російську мову; саме при Костусєві в місті 
було ліквідовано україномовні школи.  

Російський Пукач
Слідство у справі про вбивство російської журналістки Анни Політ-
ковской наближається до завершення. Слідчий комітет Росії має на-
мір подати клопотання до суду про арешт колишнього підполков-
ника міліції Дмітрія Павлюченкова, якого підозрюють в організації 
цього злочину. Як стверджують в СКР, слідство володіє інформацією 
також і про замовника вбивства, але її розголошення вважає перед-
часним. Згідно з даними комітету, Павлюченков за грошову винаго-
роду отримав замовлення на його організацію і створив задля цього 
злочинну групу. Користуючись службовим становищем, правоохо-
ронець збирав відомості про місце проживання, марку автомобіля 
та маршрути пересування журналістки. Пізніше він придбав зброю, 
розробив план і визначив роль кожного зі співучасників у підготовці 
та скоєнні злочину. За словами адвоката потерпілої сторони Анни 
Ставіцкой, затримання екс-міліціонера стало можливим завдяки 
розслідуванню «Новой газеты», у якій працювала загибла журна-
лістка. «Ми давно підозрювали, що він відігравав одну з провідних 
ролей», – заявила Ставіцкая.

Невдалий замах на 
Владіміра Лєніна, 
вчинений Фаїною 
Каплан (родом із 
Волині) в Москві

В Україні 
запроваджено 
національну валюту 
– гривню

Битва під Мохачем, 
одна з найбільших 
в історії Угорщини 
поразок від 
турецького війська 

29 серпня 1526 року 30 серпня 1918 року 31 серпня 1939 року 1 вересня 1996 року

Верховна рада 
сРсР ратифікувала 
радянсько-
німецький пакт про 
ненапад

Лівійські повстанці 
захопили столицю 
країни Тріполі 

Всесвітній форум українців 
переобрав голову Української 
всесвітньої координаційної 
ради. Дмитра Павличка замінив 
Михайло Ратушний

Землетрус у сША 
блокував аеропорти 
Нью-Йорка

21 серпня 22 серпня 23 серпня
На акцію 
протесту в Києві 
вийшло 10 тис. 
людей

24 серпня
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Набаянили  їнські спецслужби. Служба безпеки України зві-
тує про запобігання замаху на першу особу 
держави, а винуватець отримує чотири місяці, 
як за звичайну вуличну бійку. СБУ розповідає 
про вибух у Запоріжжі, а суд півроку не може 
розглянути справу. 
Подробиці операції останньої з відвернення 
«теракту на День Незалежності» теж виклика-
ють подив. Складно уявити собі, що після чис-
ленних конфліктів між націоналістами та 
представниками силових служб радикальна 
націоналістична організація триматиме вибу-
хівку у власному офісі, який будь-якої миті 
може наразитися на перевірку. Одразу ж при-
гадується 2004 рік, коли міліціонери «зна-
йшли» в активіста «ПОРИ» вибухівку під газо-
вою плитою. 
Так чи інакше історією з «патріотами України» 
влада може вирішити кілька політичних за-
вдань: відвернути увагу суспільства, особливо 
його націонал-патріотичної частини, від суду 
над Тимошенко; знову вказати Заходу, що в кра-
їні є загроза терактів і потенційні терористи – 
це націоналісти; підправити свій рейтинг, який 
стрімко падає. Новину про відвернений теракт 
поширили майже всі впливові ЗМІ. Громадян 
поінформовано: «Патріот України» готував те-
ракт, але влада оперативно про все дізналася і 
вчасно запобігла йому. Для неї такого штибу 
«реклама» зараз більш ніж доречна. Економічні 
амбіції бізнес-крила Партії регіонів призвели 
до погіршення відносин із РФ. Подібні рухи 
уряду не до вподоби проросійським прибічни-
кам регіоналів, які традиційно Кремлеві вірять 
більше, ніж Банковій. Уже тепер електоральний 
розрив між ПР і БЮТ-Батьківщиною зменшився 
до 2%. А вибори до Верховної Ради вже за кілька 
місяців. Відтак правлячій політсилі треба не-
гайно робити великі кроки назустріч своєму 
«ядерному» електорату. Як-от вкотре виступити 
в ролі охоронців громадського спокою, миру та 
злагоди. Перед місцевими перегонами в жовтні 
2010 року ідеологічно наближенні до ПР ви-
дання «попереджали» про можливість в Україні 
«нацистського реваншу», захистити від якого 
пересічного мешканця Сходу та Півдня здатна 
тільки Партія регіонів. Давня страшилка про 
те, що «криваві бандерівці гострять сокири», не 
раз спрацьовувала.  

Дмитро Калинчук
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55% українців 74,7% українців48% українців
вважають, що влада вдається  
до політичних репресій.  
Опитування Центру Разумкова

готові брати участь в акціях протесту  
в разі погіршення умов життя.  
Опитування Центру Разумкова

бояться зростання цін.  
страх перед зовнішнім ворогом  
відчувають лише 6,5%

ВіКТОР ТиХОНОВ
поїхав  
у Мінськ
Президент 
призначив 
колишнього 
віце-прем’єра  
з ЖКГ послом 
у Білорусі. 

іГОР ЗВАРич
отримає термін
Обвинувачення 
вимагатиме для 
екс-судді пока-
рання у вигляді 11 
років позбавлення 
волі за хабарни-
цтво.

ДОМіНіК сТРОсс-КАН 
не винен 
Суд у Ман-
хеттені зняв  
із колишньо-
го голови 
МВФ звину-
вачення у 
зґвалтуванні 
покоївки 
готелю.

ТеТяНА КОРНяКОВА
втратила посаду 
Президент звільнив  
заступницю міністра  
палива та енергетики  
після того, як вона  
дала в суді свідчення  
на користь  
Тимошенко.

ВЛАДіМіР ПУТіН 
залякує Україну
Freedom House 
звинуватив росій-
ського прем’єра 
в розпалюванні 
націоналізму та 
залякуванні Украї-
ни, Білорусі, країн 
Балтії та Польщі. 

5 ОБЛич МАйЖе сеРйОЗНО
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За даними Центру разумкова

2200 осіб$38,6 млрд
до таких збитків призвели  
рішення екс-президента  
Віктора Ющенка у газовій сфері 

загинули в сирії під  
час придушення владою  
виступів опозиції

3:2 на користь Луценка
Печерський районний суд Києва закінчив до-
пити потерпілих у кримінальній справі стосов-
но екс-керівника МВС Юрія Луценка. Троє із 
п’ятьох запрошених на дізнання змінили свід-
чення на користь обвинувачуваного. У суді вони 
заявили, що не вбачають у діях Луценка пору-
шення своїх прав і не мають до нього жодних 
претензій. Потерпілі є співробітниками право-
охоронних органів.

«еліта-Центр» повертається
Головне слідче управління МВС України за-
вершило додаткове розслідування криміналь-
ної справи за обвинуваченням одного з орга-
нізаторів афери «Еліта-Центру». Йому, окрім 
шахрайського заволодіння коштами громадян-
інвесторів, також інкримінують зловживан-
ня службовим становищем та легалізацію 
доходів, одержаних злочинним шляхом. Уна-
слідок протиправної діяльності групи компаній 
«Еліта-Центр» було завдано шкоди 1693 гро-
мадянам. Збитки перевищують 383 млн грн. 

Не до пам’яті
Пам’ятний знак «Жертвам Голодомору та ста-
лінізму» в Запоріжжі майже повністю демон-
тований комунальним підприємством «Титан». 
Влада пояснює свої дії поганим технічним ста-
ном споруди. Виконком міської ради повідомив, 
що загальна вартість ремонту пам’ятника стано-
вить 49,4 тис. грн, але... не визначено джерела 
фінансування.

севастополь трохи українізували
У місті з’явилася нова україномовна газета  
«Слово Севастополя». Наклад – 5 тис. примір-
ників. Планують, що вона виходитиме двічі на 
місяць і згодом стане комерційним проектом, із 
передплатою та мережею розповсюдження.

Польща для своїх
У Польщі набув чинності закон, що робить суво-
рішими правила працевлаштування громадян 
інших країн. Зокрема, відтепер працедавець, 
який захоче взяти до себе іноземця, у спеціаль-
ній заявці повинен пояснити Міністерству праці 
та соціальної політики, чому не зміг заповнити 
вакансію за рахунок співвітчизників. Нелегаль-
не прийняття на роботу в країні карається штра-
фом більш ніж у $3 тис., а оформлення фіктив-
ної заявки – ув’язненням до восьми років.

Обама vs pеспубліканці
Дослідження американського Інституту громад-
ської думки Gallup показали, що рейтинг канди-
датів на посаду президента США зрівнявся. Якби 
вибори глави держави відбулися сьогодні, демо-
крат Барак Обама програв би колишньому губер-
натору штату Массачусетс республіканцеві Мітту 
Ромні з різницею у 2%. Приблизно на стільки від-
стають від Обами інші кандидати-республіканці.
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Урок  
«стабільного» 
святкування
с

табільність у розумінні нинішньої влади – це коли все 
йде за погодженим із нею сценарієм. Розписали свято 
Незалежності погодинно – і жодних тобі сюрпризів. 
Ювілей – справа серйозна. Покоління політиків, ви-

ховане на річницях Великого Жовтня, це добре знає. Дозво-
лити в урочистий день якісь заходи, окрім офіційних, – це 
злочин проти стабільності. Тож і подбали чиновники Києва, 
Харкова, Рівного, Донецька, Черкас та Севастополя, щоб не 
трапилося жодних «ідеологічних диверсій», – заборонили 
опозиції проводити в День Незалежності будь-які акції: чи 
то тривіальне покладання квітів, чи запланований мітинг 
протесту.
Влада повністю «застабілізувала» ювілей: знешкодила не-
безпечних терористів (див. стор 6.) напередодні річниці, 
відмовила у проведенні акцій усім незгодним, щоб уникнути 
непорозумінь і не зіпсувати святкового настрою. Що ця опо-
зиція взагалі собі думає? Ніби представники державної вер-
хівки пишного вінка до підніжжя пам’ятника самі донести 
не зможуть? Чи що їм несила ефектну промову сказати? Он 
президент у своєму привітанні навіть про «Градарику, краї-
ну міст» згадав – хто встоїть перед таким інтелектом?
Та є і ті, хто не радий стабільності у виконанні Партії регіо-
нів. Хоча й про них Банкова подбала: сумістила День Неза-
лежності з позачерговим Днем міліції, стягнувши до столиці 
сотні беркутівців із парадними кийками. Ювілейний спокій 
гарантовано.
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Ц
ьому дала, цьому дала… а 
цьому не дала, геть із 
хати! Минулого тижня 
група «Інтер», яку по в’я-

зують із головою СБУ Валерієм 
Хорошковським та Дмитром 
Фірташем, отримала від Націо-
нальної ради з питань телеба-
чення і радіомовлення коро-
лівський подарунок: вісім лі-
цензій на транслювання в 
на ціональному цифровому 
мультиплексі. Не обділили й 
«Україну» Ріната Ахметова. 
Групи Віктора Пінчука та Ігоря 
Коломойського обдарували 
трохи скупіше. Опозиційний 
ТВі прокинули навіть без пи-
тань. А в областях випхали з 
цифрового ефіру силу-силенну 
вже наявних регіональних 
мовників на користь нікому не 
відомих каналів-привидів. Що-
правда, не від завтра, а десь від 
2016 року.

Як це назвати – зачисткою 
національного телевізійного 
простору з метою взяття його 
під контроль із боку влади чи 
звичним перерозподілом об-
меженого ресурсу (в даному 
разі радіочастот) на користь 
бізнесу, наближеного до тієї ж 
таки влади? Чому так сва-
вільно й безкарно державний 
орган, покликаний дбати про 
інтереси суспільства, прибирає 

з ефіру одні телекомпанії й за-
водить туди інші? Чому так 
безсоромно отримали ласий 
шмат пирога мовники, які жод-
ного дня не творили телеба-
чення, й були вигнані з-за 
столу інші, котрі заробляли 
репутацію роками? Чому серед 
переможців опинилися компа-
нії, не просто лояльні до влади, 
а такі, що є в прямому сенсі її 
відгалуженнями? Нарешті, на-
скільки символічним є те, що 
все відбувається буквально 
синхронно з дійством за два 
квартали звідси (адреса На-
цради – Хрещатик, 28/2, Пе-
черського суду – Хрещатик, 
42-а), де судять представників 
попереднього уряду за зловжи-
вання владою й перевищення 
повноважень?

Оцінити повною мірою всі 
принади чергового скандалу пе-
ресічному українцеві заважає 
брак технічних знань. Небагато 
людей фахово розуміються на 
тому, чим відрізняється цифро-
вий сигнал від аналогового, що 
таке мультиплекс і чи не дове-
деться за три роки викидати ни-
нішні телевізори на смітник. 
Перш ніж спробувати піймати 
кайф від колізії, треба провести 
певний лікнеп. Зокрема, пояс-
нити: згідно з міжнародними 
угодами, що їх підписала Укра-
їна, аналогове мовлення (себто 
таке, за якого телевізійний сиг-
нал можна ловити на звичайну 
кімнатну антену) після 2015 року 
припиняється, відповідні радіо-
частоти звільняються, а про-
грами в цифровому форматі 
можна буде дивитися за допо-
могою додаткового ресивера 
(простіше: приймача) вартістю 
від $50 до $100. Далі слід ска-
зати, що монопольне право по-
ширювати цифровий сигнал по 
всій Україні та ж сама Нацрада 
довірила приватній компанії 
«Зеонбуд» із, м’яко кажучи, не-
прозорими власниками. Крім 
того, варто нагадати про попе-
редній масштабний перерозпо-
діл національного телеефіру, 
який відбувся на початку мину-

лого року: тоді на користь ло-
яльного «Інтера» забрали вже 
розподілені кількадесят анало-
гових частот у нелояльних ТВі 
та «5» каналу. Рівень інтелекту-
ального забезпечення рішень 
Нацради Тиждень мав нагоду 
ілюструвати в №25/2011.

Ображені намагаються зна-
йти правду в суді. Еге ж, «да 
здравствует наш Печерский 
суд, самый гуманный суд в 
мире!» Закладаючи понижу-
вальний коефіцієнт на новітні 
звичаї (o tempora, o mores!), усю 
вищезгадану маячню вдається 
означити одним-єдиним іншо-
мовним словом: бєспрєдєл. На-
віть у задисциплінованій згори 
донизу сусідній Росії аналогічні 
операції проходять із більшим 
дотриманням політесу.

І все ж таки, що це має зна-
чити? Із двох запропонованих 
гіпотез – цензура та гроші – 
вірогіднішою бачиться друга. 
Капіталізація компаній із час-
тотами й без частот відрізня-
ється на порядки. Ринок одних 
ресиверів у країні оцінють у 
сотні мільйонів доларів. Але 
навряд чи молоді, добре заче-
сані медіа-магнати не усвідом-
люють, якими темпами просу-
ваються технології доставки 
телевізійного продукту, зо-
крема інтернет-телебачення. 
Щоб узяти під контроль ме-
режу й супутник, слід мати 
силу Ху Цзіньтао або нахаб-
ство Лукашенки...

Секрет успіху не в мульти-
плексах і не в ресиверах. До 
4 лютого 2004 року ніхто не 
мав навіть уявлення про 
Facebook, а до 29 червня 
2007-го – про iPhone. Слід пого-
дитися з гендиректором «1+1» 
Олександром Ткаченком, який 
флегматично прокоментував 
свою поразку: «Ми на порозі 
нової ери… Надалі буде важли-
вим не так метод розповсю-
дження сигналу, як контент».

Інакше кажучи, до 2016 
року треба ще дожити. Але за 
цей час стільки можна надери-
банити! 

Дерибан у мультиплексі

Автор: 
самійло 

Ворс
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П
осол Франції в Києві Жак 
Фор власним прикладом 
руйнує стереотипний 
імі дж своєї держави як ру-

соцентричної і байдужої до «про-
вінційної околиці «русского 
міра» на ім’я Україна». У склад-
ний і значною мірою вирішаль-
ний для майбутнього нашої кра-
їни момент, коли є всі шанси, що 
саме поняття «реальна політична 
опозиція» дістане постійну про-
писку в СІЗО або ж у різних фор-
мах ескапізму, Франція опера-
тивно висловила занепокоєння 
мотивами судової справи проти 
Юлії Тимошенко та її арештом, а 
Жак Фор у Києві чесно й відкрито 
розтлумачив позицію своєї кра-
їни. Це збіглося в часі з набли-
женням кінця його амбасадор-
ської каденції. І тут із якихось та-
ємничих, «масонських» 
дипломатичних джерел у Києві 
виринула новина про його від-
кликання через критичні заяви 
щодо справи екс-прем’єра. Ми 
всі мали повірити в ілюзію 
впливу нинішніх українських ре -
форматорів на критично настро-
єних іноземних дипломатів. Про 
це Тиждень писав у №34/2011, 
зараз – розмова із самим Жаком 
Фором: хто ж усе-таки на кого 
впливає?

«АВТОРи», ВіДГУКНіТься
У. Т.: Пане посол, дипломатичне 
представництво Франції в Укра-
їні вже офіційно спростувало ін-
формацію, розповсюджену з по-
дачі інтерфаксу, про ваше від-
кликання буцімто через надміру 
критичні заяви щодо процесу 
над Юлією Тимошенко. Але хоті-
лося б із перших вуст почути, що 
трапилося насправді?

– Ніхто не відкликав мене як 
посла Франції з України. Як по-
сольство, так і Міністерство за-
кордонних і європейських справ 
Французької Республіки висту-
пили зі спростуванням цих чу-
ток, які циркулюють навколо 
мене. Офіційна політична пози-
ція моєї держави щодо судового 
процесу, про який ви згадали, 
була послідовно й публічно ви-
словлена і мною особисто як 
послом у заявах для преси, і в 
комюніке МЗС Франції від 
23 червня та 6 серпня. Останнє 
спростування з цього приводу, 
яке оприлюднило міністерство, 
датовано 10 серпня. Щодо мого 
від’їзду я робитиму коментарі, 
коли в природний спосіб настане 
час виступати з такими заявами. 
Додам: я шкодую, що ця неправ-
дива, оманлива інформація була 
створена в стінах МЗС України й 
поширена стосовно мене в ЗМІ. 
Це некоректно.

У. Т.: і як ви могли б усе це по-
яснити?

– Насправді мені недоречно 
намагатися це пояснювати. Кра-
 ще зверніться до авторів вигадки, 
хай це спробують зробити вони.

Хотів би нагадати, у Франції 
послів призначає своїм рішен-
ням президент республіки на за-
сіданні Ради міністрів зазвичай 
на трирічний термін (трохи 
більше, трохи менше). Новий по-
сол має отримати агреман від 
влади країни, яка його приймає. 
Лише з моменту одержання від-
повіді на прохання про цей агре-
ман призначення стає офіційним 

і оприлюднюється. Ця процедура 
є типовою для всіх країн світу.

У. Т.: чи можлива оцінка полі-
тичних судових процесів в 
Україні на рівні міністра закор-
донних справ, прем’єра, прези-
дента Франції?

– Зазначу, насамперед, що 
офіційний Париж мав останнім 
часом численні нагоди нагадати 
про потребу й важливість дотри-
мання принципів правової дер-
жави стосовно того судового про-
цесу, який розпочався над Юлією 
Тимошенко 23 червня. Франція 
миттєво відреагувала на її затри-
мання й поміщення в СІЗО. Зане-
покоєння Парижа не обмежується 
персоною пані Тимошенко, воно 
стосується й інших посадовців, які 
перебувають у попередньому 
ув’язненні, як-от Юрій Луценко. 
Але й поза межами кожного з цих 
конкретних випадків сьогодні 
можна сказати, що загалом прин-
ципи правової держави, демокра-
тії та політич  ного плюралізму в 
Україні поставлені під питання. 
Так само під сумнівом повне до-
тримання основоположних прин -
ципів європейської демократії та 
повага до них із боку офіційного 
Києва. Якщо Юлію Тимошенко 
утримуватимуть під арештом і на-
далі, то з огляду на незмінний ін-
терес, що його Франція виявляє 
до розвитку відносин з Україною 
як партнером, доречно буде пе-
редбачити певну політичну реак-
цію на цей факт, котру формулю-
ватимуть не в стінах посольства, а 
на вищому рівні. Користуюся з 
цієї нагоди, щоб нагадати слова 
нашого прем’єр-міністра, який 
перебував у Києві з візитом цього-
річ 19 квітня: «Я зауважив прези-
дентові України, що в межах зу-
силь, яких вона докладає для 
укладення Угоди про асоціацію з 
ЄС, надважливо приділяти по-
трібну увагу посиленню принци-
пів правової держави. Я думаю, 
що президент України цілком сві-
домий цього».

Легенда про агреман
Посол Франції Жак Фор: «…громадська думка Європи може не 
зрозуміти укладення Угоди про асоціацію з Україною, ніби нічого не 
сталося й нічого не відбувається»

БіОГРАФічНА НОТА
Жак Фор
Народився 1947 року. Навчався в Інституті політичних студій, 
Національному інституті східних мов. Повноважний Послан-
ник першого класу, кавалер Національного ордена Заслуг.
Кар’єра
1975–1977 – аташе, керівник канцелярії посольства Франції 
в Монголії.
1977–1980 – у центральному апараті МЗС (управління Європи).
1980–1985 – другий, згодом перший секретар у посольстві 
Франції в Польщі.
1985–1989 – в центральному апараті МЗС.
1989–1992, 1992 – в.о. заступника керівника, потім керів-
ника управління Східної та Центральної Європи.
1992–1994 – посол Франції в Албанії.
1994–1998 – посол Франції в Естонії.
1998–2003 – заступник керівника управління європей-
ського співробітництва в МЗС Франції.
2003–2007 – посол Франції в Словаччині.
2007–2008 – керівник управління континентальної Європи.
Від серпня 2008 – посол Франції в Україні.

спілкувалися 
Жанна 

Безп’ятчук,  
Алла 

Лазарева 

Фото:
Андрій 

Ломакін
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НеЛеГеНДАРНі сАНКЦії
У. Т.: Представники україн-
ського Міністерства закордон-
них справ заявляли, що дипло-
мати не мають права коменту-
вати судових процесів, якщо 
вони не стосуються їхньої влас-
ної країни. Однак на арешт Юлії 
Тимошенко відгукнулися прак-
тично всі західні МЗс. якою є 
практика французької дипло-
матії, коли йдеться про суди 
над політиками?

– Вона полягає в тому, що не 
прийнято коментувати перебігу 
судової справи стосовно тієї чи 
тієї особи, доки все відбувається 
в нормальних умовах. Втім, від-
тоді, як процес набуває полі-
тично мотивованого забарв-
лення, а права захисту належно 
не забезпечені, дипломати мо-
жуть висловлювати свою пози-
цію, власну думку в країні, де 
вони працюють. Нагадаю, Укра-
їна сьогодні головує в Раді Єв-
ропи, пов’язана з ЄС чіткими 
політичними зобов’язан нями 
й таким документом, як По-
рядок денний асоціації. 
Ґрунтуючись саме на висно-
вках про прогрес у станов-
ленні принципів правової 
держави 2008 року, коли Фран-
ція була на чолі Євросоюзу, він 
запропонував почати перего-
вори щодо нової угоди з Украї-
ною, а саме про асоціацію. До-
слухаючись до прагнень, які ви-
словлював український народ, 
європейські інстанції ухвалили 
рішення зробити зближення з 
нею одним із пріоритетів своєї 
зовнішньополітичної діяль-
ності. Та коли здаватиметься, 
що про основоположні умови 
для цього забули, тобто що 
вони втратили свою актуаль-
ність, дипломати європейських 
країн, на мою думку, мають по-
вне право, виходячи із почуттів 
дружби й партнерства з цією 
державою, зауважити на її 
адресу: «Увага! Ви схибили, ви 
не на правильному шляху». Саме 
так зробили й сказали не тільки 
в Києві очільники посольств, які 
тут працюють, а і в європейських 
столицях, зокрема в Брюсселі на 
рівні Єврокомісії, Європарла-
менту.

У. Т.: чи може бути призупинено 
або загальмовано діалог між Єс 
та Україною щодо зони вільної 
торгівлі й асоціації через арешт 
і гіпотетично можливе засу-

дження Юлії Тимошенко? яка 
позиція Франції?

– Перемовини щодо 
Угоди про асоціацію та 
зону вільної торгівлі не 
перервані, вони три-
вають. Ніхто на сьо-
годні не бажає, аби 
цей переговорний 
процес був загаль-
мований або пе-
ренесений на піз-
ніше, бо тут 
ідеться про май-
бутнє мільйонів 
європейців, про 
українців. Але 
якщо з боку офіцій-
ного Києва не буде 
вжито потрібних за-
ходів, то громадська 
думка Європи може 
не зрозуміти укла-
дення такої угоди, ніби 

нічого не сталося й 
нічого не відбува-
ється. Нагадаю: пар-
ламенти всіх членів 

ЄС будуть зобов’язані ра-
тифікувати відповідну 
угоду. Так само з цього при-
воду має офіційно вислови-
тися Європарламент. Варто 
зауважити й те, що перего-
вори, про які я згадав, 

були започатковані з 
Україною вчораш-
ньою, яка вже 
з о в с і м 
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інакша, ніж сьогоднішня. На єв-
ропейському рівні тривають пе-
ремовини й консультації сто-
совно наслідків, які можуть мати 
місце з огляду на нещодавні події 
суто політичного характеру. На-
разі казати про чітку позицію тієї 
чи тієї сторони в цьому обгово-
ренні, можливо, зарано.

У. Т.: чи може Париж підтри-
мати санкції, подібні до запро-
ваджених щодо режиму Лука-
шенки, проти українських мож-
новладців, причетних до 
політичних судових процесів 
над Тимошенко, Луценком та 
іншими екс-урядовцями?

– Щодо санкцій, то такі рі-
шення ухвалюватимуть на най-
вищому рівні в межах консуль-
тацій між європейськими парт-
нерами, котрі, як я зазначив, 
наразі тривають. У ЗМІ пишуть 
багато про можливість їх засто-
сування. Усе ж таки, на мій по-
гляд, ідеться про крайній сцена-
рій, про екстремальні заходи, я 
сподіваюся, що здоровий глузд в 
Україні переможе і нам не дове-
деться говорити про це. 

ПРО БіЗНес і ВіЗи
У. Т.: Преса писала про фінан-
совий конфлікт між французь-
кими банками та їхніми укра-
їнськими клієнтами, промисло-
вими підприємствами, що 
намаглися вдатися до проце-
дури банкрутства, аби уник-
нути повернення кредитів на 
суму €27 млн. чим скінчилася 
ця історія?

– Коли французькі банки 
стикаються у своїй діяльності з 

такими проблемами у відноси-
нах із приватними компаніями 
чи владою на місцях, то зазви-
чай вони звертаються до судів. 
Нещодавно Вищий господар-
ський суд України ухвалив рі-
шення на користь українського 
філіалу групи Креді Агріколь 
Банк. Кредитні вимоги, які 
французька фінустанова вису-
вала до свого тутешнього контр-
агента в обсязі $750 тис., визнав 
обґрунтованими місцевий суд. 
Ви згадуєте в запитанні загальну 
суму €27 млн. Я не можу ані під-
твердити, ані спростувати її. 
Відповідаючи в загальних рисах, 
зазначу, що під час нинішньої 
кризи певна кількість бан-

крутств може бути пов’язана без-
посередньо з нею. Але ми маємо 
випадки, коли такі явища є оче-
видним зловживанням. Якщо 
ухвалюють відповідні судові рі-
шення, потрібно робити все 
можливе, аби їх виконували.

У. Т.: Пане посол, якщо порів-
няти періоди 2008–2009-го й 
2010–2011 років за якістю умов 
для ведення бізнесу підприєм-
ствами Франції в Україні, яку 
динаміку можна побачити, 
якщо вона в принципі існує?

– Я вже казав: французька 
бізнес-спільнота, яка працює у 
вашій країні, мала великі споді-

вання, пов’язані з тим, що влада 
в ній змінилася й буде досягнуто 
політичної стабільності, припи-
нено суперечки, які мали місце у 
владній більшості в попередній 
період і блокували проведення 
важливих реформ. Нині, на 
жаль, мушу говорити про певне 
розчарування, яке оволоділо біз-
несменами. Воно зумовлене ве-
ликим інтересом, який виявляє 
міжнародна спільнота до співро-
бітництва з Україною. Це від-
чуття, яким діляться зі мною 
підприємці, дістає підтвер-
дження в різноманітних міжна-
родних рейтингах, як-от Doing 
Business, рейтинги Heritage 
Foundation, Wall Street Journal, 
Transparency International, Сві-
тового Банку. Що ж до фран-
цузьких підприємств, то вони 
мали проблему спілкування з 
податковими й митними орга-
нами. Кількість і характер пере-
вірок та санкцій, які застосову-
вали щодо них, дуже часто мали 
непропорційний характер у 
2010–2011 роках. Мені доводи-
лося особисто втручатися в ко-
жен конкретний випадок із 
французькими компаніями на 
рівні українського уряду чи від-
повідних владних органів.

У. Т.: Французьке посольство  
може вимагати від громадян 
України, котрі отримали візу, 
прийти після поїздки засвід-
чити своє вчасне повернення. 
Тижню відомий випадок, коли 
під час цього відмічення укра-
їнцеві було поставлено запи-
тання, як він може довести, що 
він і власник паспорта – це 
одна й та сама особа, тобто що 
«він справді повернувся». і як 
треба відповідати на нього?

– Я цілком розумію, що це 
запитання могло шокувати 
людину. Але зауважте: навіть 
якщо його сформулювали та-
ким чином, то не задля того, 
щоб когось образити. Воно не є 
свідченням поганого став-
лення співробітника візової 
служби посольства Франції до 
українських громадян. Найі-
мовірніше його зумовив попе-
редній досвід роботи візового 
відділу, коли мали місце до-
волі часті випадки підробки 
документів. Я не казатиму, що 
таких прикладів занадто ба-
гато. Втім, це траплялося, і ми 
мусимо це враховувати в на-
шій роботі. 

Єс ПОчАВ ПеРеГОВОРи З 
УКРАїНОЮ ВчОРАШНьОЮ, 
яКА іНАКША, НіЖ 
сьОГОДНіШНя

Повну версію 
інтерв’ю 

читайте на сайті 
www.tyzhden.ua

НА ДИПЛОМА-
ТИЧНІЙ  
ПЕРЕДОВІЙ. 
Франція  
однією  
з перших  
у світі  
відреагувала 
на арешт Юлії 
Тимошенко
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Т
ак збіглося, що кілька друзів одразу повер-
нулися з відряджень із тієї України, яку 
традиційно вважають твердинею біло-
блакитних політиків, – із Луганщини, Марі-

уполя, Харкова та Криму. А мені самому вдалося 
трохи поїздити центральними областями – тією 
землею, яка ні в сих, ні в тих: і не «націоналісти» 
начебто, і за Союзом не вельми ностальгують. Я 
наважився б написати «ми не знаємо своєї кра-
їни», якби не боявся поверхових узагальнень. Але 
все одно безпосереднє відчуття саме таке.
Почати з того, що Україна змінюється. Можна 
навіть припустити, що вона дорослішає, позбав-
ляючись безпідставних ілюзій. Сім років тому 
багатьом на її умовному Заході здавалося, що 
прихід до влади патріотів автоматично вирішить 
усі економічні й соціальні проблеми, причому в 
це вірили не лише, так би мовити, обивателі, а й 
загартовані скептичні бізнесмени. Два роки тому 
великі сподівання на свого земляка покладали 
українці Донбасу: мовляв, вони не для того году-
ють (як були твердо переконані) решту країни, 
щоб давати всіляким 
романтикам і мрійни-
кам реалізовувати свої 
європейські фанаберії, 
а тепер хай прийде 
команда людей прак-
тичних, які нарешті 
налагодять життя. 
Сьогодні протверезіли 
й вони.
Ми знаємо результати 
останніх опитувань гро- 
мадської думки, які для чинної адміністра-
ції виявилися катастрофічними, але цифри не 
дають змоги уявити емоційне наповнення 
конкретних відповідей конкретних людей. А воно 
таке, що будь-який відомий представник цен-
тральної влади під час зустрічі з реальним, а не 
штучно організованим натовпом швидше за все 
згорів би від народної ненависті, яку він на собі 
сконцентрував заледве за півтора року. Повторюю, 
це дуже суб’єктивно, соціологи ще не навчилися 
цього вимірювати, але народ на межі. Мова не про 
Галичину, якою лякають себе й іноземців окремі 
ідеологи регіоналів, а про їхній heartland – інду-
стріальні міста Сходу. І річ навіть не в тому, що 
жити стало гірше, а вибрики вертикалів та їхніх 
нащадків дедалі безкарніші, – це так само, – 
йдеться про розчарування. Надто вже великий 
вантаж надій узяли на себе конкретні пацани в 
процесі промивання мізків своєму електоратові.
Наслідком може бути – і, швидше за все, буде – 
апатія. Зневіра. Відраза до всіх політиків із будь-

якими програмами та обіцянками. Стихійний 
бойкот усіх дальших виборів (а нам тільки того 
й треба, аби не заважали правильно укомплек-
тованим комісіям). Імунітет – чи то, навпаки, 
алергія – до демократії як системи представ-
ницької влади. Водночас можливі стихійні ви-
ступи, які тому й звуться такими, що їх конкрет-
них форм та перебігу, не кажучи вже про привід 
до них, передбачити неможливо. Швидше за все, 
це буде мирно, у нас не північний Лондон і тим 
більше не Дамаск. Хоча…
Дивна, геть несподівана розмова склалась у 
мене з одним літнім чоловіком, якого я зустрів 
у селі зовсім не під Івано-Франківськом, а, ска-
зати б так, ближче до осередків важкої промис-
ловості. Дідові Павлу добряче за 80, ми з ним 
говорили про київський процес, пенсії, майбут-
ній розподіл землі, а після третьої чарки він 
повів мене до себе у двір, сам заліз драбиною на 
горище клуні й витягнув… Увага: якщо до мене 
звернуться представники правоохоронних ор-
ганів, я безумовно скажу, що вигадав і цього 

старого, і його обі-
йстя, і цей випадок… 
Але він показав мені 
цілий «шмайсер», по-
вністю в мастилі. Вос-
таннє я бачив такий в 
історичному музеї і 
тепер, делікатно ска-
зати, трохи очемерів. 
А далі дід Павло ме-
ланхолійно заявив, 
що не тільки в нього у 

їхньому селі заховано відповідний рема-
нент. Мовляв, чекає свого часу.
Ну не знаю. Може, це ексцес, бравада. Зре-

штою, в одного окремо взятого колгоспника Над-
дніпрянщини за все його життя не бракувало 
приводів знову взятися до зброї, як у далекому 
1919-му, і якщо він цього не зробив, то швидше за 
все й тепер не зробить, але те, що в типового 
українця за останніх 20 років трохи атрофува-
лося почуття страху, це факт.
А ще я скажу одну крамольну річ: можливо, мої 
співвітчизники мали таки обрати Януковича як 
щеплення від рудиментів радянського патерна-
лізму, від віри в доброго царя, чи радше отамана, 
котрий забезпечить їм гідне життя, адже він 
«правильний», «свій». Тепер вони напевне зна-
ють, що «свої» не менш ненажерливі, не менш 
ласі до чужого добра й байдужі до чужих злид-
нів. Гаразд, у царя люди вже не вірять, і це пози-
тив. Залишилося, щоб вони не нервували, а про-
сто повірили в себе. 

Щеплення від дитинства

МОЖе, УКРАїНЦі МАЛи ТАКи 
ОБРАТи яНУКОВичА  

яК ЩеПЛеННя ВіД ВіРи  
В ДОБРОГО ЦАРя, КОТРий 

ЗАБеЗПечиТь їМ ГіДНе 
ЖиТТя, АДЖе ВіН 

«ПРАВиЛьНий», «сВій»

Автор:  
Юрій 

Макаров
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Піраміда руїни
Олігархічно-люмпенська модель економіки позбавляє Україну 
перспективи

К
лючовий вплив на життя 
України справляють сьо-
годні дві діаметрально 
протилежні за своїм ста-

тусом і чисельністю верстви на-
селення, які разом утворюють 
структуру суспільства, що нага-
дує піраміду. На її вершині – 
олігархи, від яких залежить си-
туація в країні з огляду на їхні 
фінансові та політичні можли-
вості. В основі фігури – велика 
кількість громадян із низьким 
рівнем доходів, які всі разом та-
кож чинять вплив на державну 
політику – на виборах. Вони є 
засобом консервування стану 
справ, адже через бідність, а 
отже, й критичну залежність від 
держави чи роботодавців порів-
няно легко піддаються маніпу-
ляціям (під популістськими, па-
терналістськими гаслами) з боку 
державно-політичної машини, 
яка керується симбіозом олігар-
хів та чиновників і зацікавлена 
у статусі-кво, оскільки нинішній 
стан речей дає їм змогу швидко 
збагачуватися (див. «Ефект» 
олігархії). Попри протилеж-
ність за всіма мож ливими по-
казниками, ці дві групи, однак, 
становлять кістяк олігархо-
люмпенської моделі української 
економіки. З одного боку, олі-
гархи на практиці довели не-
спроможність використати свій 
вплив на економічну політику 
так, щоб вона була спрямована 
на творення сучасної національ-
ної економіки, побудованої на 
ефективному застосуванні ві-
тчизняних ресурсів, праці, капі-
талу та національних конку-
рентних переваг задля гідних 
умов життя людей, у поєднанні 
з відповідальним ставленням до 
природи та інтересів  
суспільства. З другого боку, зо-
рієнтовані на виживання, бідні, 
соціально неактивні й неоргані-
зовані верстви населення зро-
бити цього теж не можуть.

Відтак олігархи й надалі 
швидкими темпами зосереджу-

Артори:  
Віталій 

Мельничук,  
віце-

президент 
іК «КіНТО», 
Ростислав 
Павленко

18|УКРаЇнСЬКиЙ ТиЖДЕнЬ|№ 35 (200) 26.08 – 1.09.2011

ВПРиТУЛ|олігархономіка



ють у своїх руках як економічні, 
так і політичні ресурси: кожен 
четвертий із сотні найбагатших 
людей України є членом правля-
чої партії, а отже, може сприяти 
ухваленню рішень в інтересах 
власного бізнесу, впливати на 
розподіл бюджетних коштів, 
оскільки є прямий вхід у високі 
кабінети й контроль над держа-
паратом та чиновниками різних 

рівнів. Аналіз резолюцій, які при-
ймають у державі, свідчить про 
те, що вони сприяють насамперед 
збагаченню дуже заможних – на 
шкоду розвитку країни й нехту-
ючи питаннями підтримки ініці-
ативи людей чи забезпечення їх 
гідними умовами життя.

Саме тому нинішня модель 
віт чизняної економіки є не-
ефективною, а країна загалом 
стрімко втрачає конкуренто-
спроможність на міжнародній 
арені. Українську економіку ха-
рактеризують: низька продук-
тивність праці й капіталу; дуже 
висока енергомісткість; моно-
полізм і недобросовісна конку-
ренція; зарегульованість; коло-
сальна соціальна поляризація 
громадян за рівнями їхніх до-
ходів і статків; слабке й уперед-
жене правове регулювання; не-
виконання чи вибіркове вико-
нання законів; система держав-   
ного управління уражена ку-  
мівством і корупцією тощо.

Багата на ресурси, креатив-
них людей, родючі землі, Укра-
їна могла б бути лідером за еко-
номічними показниками в Єв-
ропі. Однак, згідно з даними 
журналу Forbes, її економіка є 
за три позиції від останнього 
місця у світовому списку, яке 
посідає Мадагаскар, де 77% на-
селення живе за межею бід-
ності.

Україна постала перед про-
блемою вкрай нерівномірного 
розподілу доходів та надзвичай-
ної концентрації капіталу, що 
заважає руху вперед.

ПОЛяРиЗАЦія
Якщо в європейських країнах 
співвідношення доходів найбід-
ніших та найбагатших громадян 
становить один до шести, то в 
нас, за даними ООН, один до 30. 
Розрив між цими показниками 
продовжує зростати, посилю-
ючи поляризацію суспільства і 
спотворюючи економіку та соці-
альну сферу.

Активи 100 найбагатших 
українців, за різними оцінками, 
2010 року зросли порівняно з 
попереднім роком на 20–30% 
до $80–90 млрд, що зіставно із 
двома третинами ВВП. Водно-
час, за даними ООН, торік ре-
альні доходи українців знизи-
лися в середньому на 10%. За 
даними Держслужби статис-
тики, кожен п’ятий громадянин 
отримує сьогодні місячний до-

хід менший за прожитковий мі-
німум (911 грн). Кількість тих, 
кому грошей не вистачає навіть 
на їжу, зросла за півроку від 
13,7% до 17,5% (дані КМІС). У 
країні поширена бідність серед 
тих, хто працює: у 79% домогос-
подарств, що належать до бід-
них, є не забезпечені роботою 
громадяни.

МОНОПОЛії ТА ПОДАчКи
В Україні тривають концентра-
ція капіталу та створення моно-
полістичних об’єднань, що при-
зводить до викривлення конку-
рентних умов ринку, бо на 
монополістів працюють лобісти 
у владі, під них пишуть закони, 
їм надають фіскальні преферен-
ції, а деяких навіть дотують із 
бюджету, як у випадку з вугіль-
ною галуззю. Тож конкурувати з 
ними навіть великим компа-
ніям, не кажучи вже про малий 
та середній бізнес, неможливо.

сТАВКА НА сеРеДНій КЛАс
сінгапур
В основі успіху країни – заохочення до підприємницької 
діяльності та всебічна підтримка малого бізнесу. У 
книжці тамтешнього екс-прем’єра Лу Куан Ю «Сінгапур-
ська історія переходу з третього світу в перший» найчас-
тіше трапляється слово «довіра». Саме довіра інвесторів 
дала змогу республіці досягти всього, не маючи ресур-
сів. 92% підприємств – це малий і середній бізнес. Вони 
забезпечують 25% річного ВВП та зростання зайнятості 
на 7% за рік.
Підприємства малого бізнесу користуються пільгами в 
оподаткуванні, кредитними ресурсами за ставками 
лише близько 5% річних; діє близько 100 державних 
програм підтримки малого та середнього бізнесу.
У результаті, якщо 1959 року на особу населення в Сінга-
пурі припадало лише $400 ВВП, то вже 1990-го – 
$12,2 тис., 1999-го – до $22 тис., 2010-го – до $57,2 тис.
Сінгапур на першому місці в рейтингу Світового банку за 
простотою ведення бізнесу, а також за показниками 
конкурентоспроможності, на другому – за інвестицій-
ною привабливістю, за виробництвом ВВП на душу на-
селення та за доходами громадян. Лише за одне поко-
ління населення країни зросло вп’ятеро.

Польща
Стабільність польської економіки пов’язують насампе-
ред із тим, що на початку 1990-х у країні зробили ставку 
на мале підприємництво, швидко та прозоро провели 
приватизацію і ліквідували держмонополії.
Було радикально спрощено умови заснування та ве-
дення бізнесу, надавано кредити на започаткування 
справи, запроваджено програми підтримки малих та 
середніх підприємств. Саме вони виробляють продукції 
більш як на $200 млрд – майже половину ВВП.
Умови ведення бізнесу, податкова та регуляторна полі-
тика в Польщі були реформовані таким чином, що під-
приємці не мають причин іти в політику та в органи 
влади для лобіювання власних інтересів. Окрім того, в 
державі існує серйозний контроль за доходами чинов-
ників та їхніх родин, що дає змогу запобігти розповсю-
дженню корупції.
Середня зарплата – більш ніж $1 тис. за таких самих цін, 
як в Україні.
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Концентрація капіталу від-
бувається насамперед у найрен-
табельніших галузей (основна 
стратегія українських олігар-
хів), причому Антимонополь-
ний комітет ладен не помічати 
цього. Хоча він-таки у своєму 
звіті зазначив, що за останній 
рік ринків із конкурентною 
структурою поменшало на 6%. 
Водночас частка таких, що ха-
рактеризуються «чистою моно-
полією», зросла на 2%, а ринків 
з ознаками домінування – 
на 8%. Рівень монополізації 
підвищився у 29 галузях, тоді 
як зниження його спостеріга-
лося тільки в 14. Відсоток «чи-
стої монополії» піднявся в усіх 
секторах економіки від 14,2 
до 17,2, ринків з ознаками домі-
нування – від 36,6 до 64,5.

У сьогоднішніх умовах 
контроль над сировиною, а не 
наявність технологій дає змогу 
олігархам скуповувати металур-
гійні та хімічні підприємства і 
здобувати конкурентні переваги 
на ринку.

Водночас, хоч як це дивно, 
й хімічна, й металургійна га-
лузі, що їх сьогодні повністю 
контролюють олігархи, не є 
основними донорами держав-
ного бюджету. Так, із 93,7 млрд  
грн усіх податків, що надійшли 
до скарбниці в першому пів-
річчі 2011-го, металургія дала 
лише 1,5 млрд грн (1,6% за-
гальної кількості), а хімічна 
промисловість узагалі 

0,8 млрд грн (0,85%). Тоді як 
орієнтовані на внутрішній ри-
нок харчова промисловість – 
14,1 млрд грн (15%), оптова та 
роздрібна торгівля – 
13,3 млрд грн (14,2%) і навіть 
будівництво, яке поки що в де-
пресії, принесло бюджету 
2,5 млрд грн (див. Тиждень, 
№33/2011).

Наслідком монополій є не-
обґрунтоване зростання вну-
трішніх цін через відсутність 
конкуренції. Великі корпорації, 
які домінують на тих чи тих 
ринках, отримують надпри-
бутки – результат зловживання 
монополістів у спосіб установ-
лення завищених цін, зани-
ження якості товарів тощо.

КРАїНА яК ПАсОВисьКО
Одна з основних рис олігархіч-
ної політики – визискування 
наявних ресурсів без системних 
інвестицій у модернізацію та 
інновації.

Стратегія бізнесу більшості 
українських олігархів – купівля 
активів, які приносять швидкий 
прибуток – залишається незмін-
ною від часів первинного нако-
пичення капіталу в країні. Біль-
шість олігархів досі не можуть 
похвалитися довгостроковими 
інвестиціями – їхні імперії не 
мають у своєму складі бізнесу, 
побудованого з нуля, чи високо-
технологічних компаній. Відтак 
наявні структурні перегини в 
економіці не виправляються, а 

поглиблюються. За нинішнього 
рівня технологічного розвитку 
країни суттєво підняти продук-
тивність, а з нею і темпи ВВП 
неможливо. Для цього потрібна 
масштабна модернізація галу-
зей-драйверів та стимулювання 
нових перспективних бізнес-
царин, бо сьогоднішні локомо-
тиви економіки – металургія, 
хімічна промисловість, сільське 
господарство – не спроможні  
на це через зношеність основ-
них фондів, застарілі технології 
тощо.

Енергомістка хімічна та ме-
талургійна продукція, особливо 
за сьогоднішньої високої вар-
тості нафти й газу, може витри-
мувати конкуренцію на зовніш-
ніх ринках лише зі зменшенням 
енерговитрат. Натомість джере-
лом економії в цих галузях за-
звичай виступає фонд оплати 
праці.

Склалася парадоксальна си-
туація. Різкий перехід промис-
лових гігантів на новітні техно-
логії спричинив би соціальний 
шок. Адже більша частина пра-
цівників виявилась би непо-
трібною. Особливо гостро ця 
проблема постала б в індустрі-
альних містах, де такі підпри-
ємства є бюджетоутворюючими 
й головним джерелом робочих 
місць. Така ситуація створила 
певну залежність влади від 
власників великих підпри-
ємств. Не бажаючи викликати 
обурення люмпену, вона виму-
шена йти на поступки олігар-
хам і надавати знижки в тари-
фах на енергоносії, перевезення 
тощо, часто за рахунок інтере-
сів підприємств, які не входять 
до великих бізнес-груп. Сюди 
можна віднести й непомірні 
для бюджету виплати соціаль-
ного спрямування бідним кате-
горіям громадян, «кри хти з ба-
гатого столу», замість ство-
рення кожному умов для 
самозабезпечення.

В інших пострадянських 
країнах, ми опинялись у схожих 
ситуаціях, коли після привати-
зації великих підприємств без 
роботи залишалася велика кіль-
кість людей, цю проблему вирі-
шували за рахунок всебічного 
сприяння підприємницькій іні-
ціативі, впровадженню програм 
підтримки малого бізнесу. І це 
дуже швидко давало позивні  
результати (див. «Принци-
пова відмінність»). Натомість 

«2,5 тис. грн 
місячної зарплати 

забезпечують людині 
на 100% біологічну норму 

споживання» 

ПРИНЦИПОВА ВІДМІННІСТЬ

За даними ООН, Євростату, 
Державної служби статистики України

у рму 
» 

Анатолій Близнюк, 2011, 
на той час голова Донецької 

облдержадміністрації

Поставивши на розвиток малого та середнього бізнесу, 
Польща забезпечила не тільки стрімке зростання ВВП, а й 
постійне підвищення рівня життя (як середньої зарплати, так 
і реальної купівельної спроможності громадян). Натомість 
олігархічні виробництва в Україні досі гарантують оплату праці 
на рівні «біологічного мінімуму» (чим навіть хваляться – див. цитату 

Анатолія Близнюка) й рівень ВВП в рази менший за польський.
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←2133 ($535) – 2002 рік – 376,4 ($70)→ 

←3225 ($1075) – 2010 рік – 2239 ($282)→

ВВП номінальний, $ млрд ВВП номінальний, $ млрд

1990 рік – 64,55
2007 рік – 419,205

1990 рік – 5822
2001 рік – 10 953

2006 рік – 14 840
2007 рік – 15 990

1990 рік – 5473
2001 рік – 3691

2006 рік – 6220
2007 рік – 6910

1990 рік – 90,208
2007 рік – 141,77

ВВП на душу населення, за паритетом 
купівельної спроможності, $

ВВП на душу населення, за паритетом 
купівельної спроможності, $

ОЛіГАРХ vS 
ДеРЖАВА
Голова Фонду 
держмайна 
Олександр Ряб-
ченко заявив, 
що ЗАТ «Крим-
ський титан» 
(входить до 
Group DF Дми-
тра Фірташа) 
досі використо-
вує Іршанський 
гірничо-
збагачувальний 
та Вільногір-
ський гірничо-
металургійний 
комбінати без 
договорів 
оренди. Тобто 
олігарх безко-
штовно експлу-
атує державні 
об’єкти, які за-
безпечують си-
ровиною його 
підприємство. 
Конфлікт дер-
жави й ЗАТ на-
вколо цього 
майна перей-
шов у судову 
площину.
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в Україні пріоритетна орієнта-
ція на металургійну та хімічну 
промисловість посилює залеж-
ність економіки від вартості ім-
портних енергоносіїв, з одного 
боку, та від попиту на зовнішніх 
ринках – із другого.

У структурі експорту 35% – 
недорогоцінні метали, причому 
29,1% – без будь-якої переробки, 
7,8% – продукція хімічної про-
мисловості, 13,7% – мінеральні 
продукти. За останні три роки з 
8,7% до 13% збільшився вивіз 
сировини – енергоресурсів і 
руди. На експорт припадає ле-
вова частка виробленої в Укра-
їні сталі, тоді як в інших країнах, 
де її також виплавляють у вели-
ких кількостях, вона здебіль-
шого йде на внутрішній ринок.

Криза 2008–2009 років по-
казала, що з такою структурою 

економіки Україна залиша-
ється дуже уразливою до мож-
ливих змін на світових рин-
ках – падіння ВВП було одним 
із найбільших у світі, як і де-
вальвація нацвалюти. Змен-
шення на 60% експорту мета-
лургійної промисловості та на 
80% хімічної критично посла-
било надходження долара та 
євро і спричинило падіння 
ВВП на 15%, а водночас і сут-
тєве зниження рівня життя 
громадян.

Для забезпечення прискоре-
них темпів економічного зрос-
тання Україна потребує інвести-
цій у високотехнологічні галузі, 
що виробляють продукцію з ви-
сокою часткою доданої вартості. 
Водночас уже зараз дуже 
складно пробитись на зовнішні 
ринки з такими товарами. Від-

так необхідні значні фінансові 
ресурси та випереджальні тех-
нології. Але в наукові розробки 
не інвестує ані держава, ані ве-
ликий бізнес, який звик отриму-
вати швидкі гроші. Водночас в 
Україні не виробляють біль-
шості споживчих товарів навіть 
для внутрішнього ринку, через 
що посилюється залежність від 
імпорту.

НесПРияТЛиВий 
іНВесТиЦійНий КЛіМАТ
За останній рік у вітчизняну 
економіку іноземні фірми інвес-
тували близько $7 млрд. Обсяг 
їхніх прямих вкладень за 20 ро-
ків – лише $47,2 млрд.

Ключова причина низького 
рівня припливу капіталів в 
Україну – відсутність сприятли-
вого бізнес-клімату та недовіра 
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$30,3 млрд$29,3 млрд

$13,4 млрд

$4,1 млрд

ДИНАМІКА СЕРЕДНЬОМІСЯЧНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ В 1995–2010 РОКАХ
(У розрахунку на одного штатного працівника, $)
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$244
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За даними www.forbes.com

Рінат Ахметов

Ігор Коломойський

Геннадій Боголюбов

Віктор Пінчук

Костянтин Жеваго

Андрій Веревський

Віталій Гайдук

Сергій Тарута

Олег Бахматюк

Юрій Косюк

451
214
127
39

$1,7 млрд
$4 млрд
$7,3 млрд
$16 млрд

645
323
203
336

$1,2 млрд
$2 млрд
$5 млрд
$3,3 млрд

799
253
459

$1,2 млрд
$4,2 млрд
$2,5 млрд

799
260
459

$1,2 млрд
$4 млрд
$2,5 млрд

891
327
488

$1 млрд
$3,4 млрд
$2,4 млрд

833 $1,5 млрд

1140 $1 млрд

488
428

$2 млрд
$2,7 млрд

645
488
428

$1,2 млрд
$2 млрд
$2,7 млрд

1057 $1,1 млрд

МІСЦЕ
В РЕЙТИНГУ

FORBES
ДОХОДИ, 

$ 

2005
2006
2007
2010

«ЕФЕКТ» ОЛІГАРХІЇ

СТАТКИ УКРАЇНСЬКИХ МІЛЬЯРДЕРІВ, ЯКІ ПОТРАПИЛИ ДО РЕЙТИНГІВ 
НАЙБАГАТШИХ ЛЮДЕЙ СВІТУ ЗА ВЕРСІЄЮ FORBES

Доходи олігархів щороку зростають у рази, простих українців – на символічні відсотки

$30,3 млрд$30 3 млрд
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інвесторів до влади, що є наслід-
ком політики всебічного спри-
яння останньої лояльним і 
«своїм». Мало хто захоче вкла-
дати гроші в галузі, де доміну-
ють один-два гравці. Іноземні 
компанії, які працюють в Укра-
їні, щороку скаржаться на не-
стабільне законодавство, заре-
гульованість підприємницької 
діяльності та шалену корумпо-
ваність чиновників на всіх рів-
нях.

Інвестують у нашу країну 
переважно компанії, зареєстро-
вані в офшорних зонах, і влас-
никами цього капіталу є зде-
більшого українці та росіяни. 
Як наслідок, бюджет не отри-
мує податкових надходжень, а 
власники компаній мають 
змогу швидко вивести капітал 
на банківські рахунки за меж-
ами країни, що свідчить про 
низький рівень довіри до влади 
та відсутність упевненості влас-
ників капіталу в тому, що вони 
зможуть захистити свої права в 
суді, якщо виникнуть спірні си-
туації. Отже, господарі капіта-
лів («олігархи») теж не довіря-
ють системі, до створення якої 
самі мають безпосереднє відно-
шення.

АЛьТеРНАТиВА –  
сеРеДНій КЛАс
Аби подолати руїну олігархо-
номіки, основним економіч ним 
суб’єктом має стати середній 
клас, який здатен бути локомо-
тивом важливих, а головне 
ефективних соціально-
економічних перетворень. 
Ставку на нього робила біль-
шість держав, як наслідок – 
швидке зростання ВВП й сут-
тєве покращення соціальних 
умов громадян. У державах Єв-
росоюзу до 60% національного 
ВВП забезпечує саме малий та 
середній бізнес. В Україні цей 
показник становить лише 
10–15%, й до того ж зменшу-
ється. На відміну від багатьох 
розвинутих країн, у нас цей клас 
поки що слабкий. Великою мі-
рою тому, що в Україні гальму-
ється розвиток малого та серед-
нього бізнесу. Після аналізу 
останніх рішень влади та її ініці-
атив (обмеження спрощеної 
системи оподаткування, ідея пе-
реселення безробітних із депре-
сивних регіонів до бла го по-
лучніших – див. Тиждень, 
№14/2011) складається навіть 

враження, що це роблять ціле-
спрямовано, аби перетворити 
більшу частину населення на 
дешеву робочу силу для вели-
кого бізнесу.

Потужність середнього кла- 
су – в можливості вкладати ко-
шти в розвиток економіки, зо-
крема у високі технології, тоді 
як бідні люди цих ресурсів не 
мають й не можуть нічого ство-
рювати. До того ж середній клас 
охоплює кілька різних верств 
населення, що дає змогу забез-
печити розвиток традицій до-
віри й партнерства у суспільстві. 

Як показує досвід інших країн, 
за допомогою цієї частини соці-
уму можна було переорієнту-
вати економіку на інноваційний 
шлях розвитку.

Якщо ж переважає насе-
лення зі стабільно низьким 
рівнем доходів, поступово 
формуються занижені вимоги 

та очікування щодо рівня 
життя, наслідком чого є па-
сивність і нездатність до рішу-
чих дій. Звідси ще один пара-
докс українського суспільства: 
середній клас тут не має під-
тримки не лише від олігархів, 
а й від люмпену. Якщо перші 
не хочуть допустити до влади 
думаючих людей, то люмпен 
просто не вважає представни-
ків середнього класу «своїми» 
й не вірить, що вони здатні по-
дбати про його інтереси. До 
речі, до формування таких 
стереотипів причетні медіа, 
які належать олігархам, – до-
статньо проаналізувати сю-
жети й публікації часів подат-
кового Майдану, в яких у всіх 
бідах пенсіонерів та бюджет-
ників звинувачували малий 
бізнес, що «зажрався», як ви-
словився один із придвор них 
журналістів.

У розвинутих країнах малий 
бізнес тісно співпрацює з вели-
ким, звільняючи його від по-
треби виробництва низькорен-
табельної для нього продукції, 
що потрібна в незначних обся-
гах. У таких сферах були б на-
самперед затребувані фахівці, 
які вивільняються в ході ре-
структуризації масштабних під-
приємств.

Але, схоже, поки існує не-
розподілений серед приватних 
власників суспільний ресурс 
(земля, підприємства, значні 
бюджетні кошти, інше), по який 
великий бізнес стоїть у черзі, 
для олігархів залишатиметься 
вигідною наявна на сьогодні 
система визискування. Показо-
вим є висловлювання новоспе-
ченого представника цього 
класу Дмитра Фірташа: «Для 
нас важливо купити тут усе, що 
вдасться, а потім купувати поза 
Україною». Власне, цю фразу 
можна вважати гаслом вітчиз-
няних олігархів – майбутнє 
України для них аж ніяк не прі-
оритет.

Олігархічно-люмпенська еко-
номічна модель не має майбут-
нього. Шанси України потра-
пити в число країн із розвину-
тою економікою та високим 
рівнем життя громадян зале-
жать від зміни цієї схеми й під-
тримки середнього класу, який 
є природним союзником будь-
яких реформ, справді спрямова-
них на розвиток країни та виве-
дення її з бідності.  

ДЕФЕКТИ ОЛІГАРХОНОМІКИ
У Європі забезпеченими 
вважають сім’ї, які за місяць 
витрачають на їжу до 20% свого 
бюджету. 

Українці тим часом викладають 
понад половину своїх доходів

Витрачають на харчування 
(% місячного доходу сім’ї)

52%

41%

29%

9,8%

8,5%

Україна

Молдова

Росія

Німеччина

Велика 
Британія

сЛОВА ДМиТРА ФіРТАША: 
«ДЛя НАс ВАЖЛиВО КУПиТи 
ТУТ Усе, ЩО ВДАсТься,  
А ПОТіМ КУПУВАТи ПОЗА 
УКРАїНОЮ» МОЖНА 
ВВАЖАТи ГАсЛОМ 
УКРАїНсьКиХ ОЛіГАРХіВ
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стрибнути вище голови
О

днією з проблем української олігархії є брак 
розуміння всієї глибини проблем, які уразили 
вітчизняну систему управління і призводять 
до принципово неефективного використання 

ресурсів країни. Відтак реформи, про які говорить 
пов’язана з олігархами влада, не вирішують головних 
завдань: вони загалом залишають «як є» стан справ у 
істеблішменті, лише обмежують видатки на соціальну 
сферу та перерозподіляють тягар оподаткування з ве-
ликого бізнесу на малий і середній. Тож проблеми 
тільки загострюються, і експерти не втомлюються 
прогнозувати нові й нові хвилі кризи.
Подолати ці проблеми можна, якщо спрямувати ре-
форми на їхнє коріння: засади системи відносин в 
українському істеблішменті. Іронія ситуації полягає в 
тому, що західні консалтингові компанії, які наші олі-
гархи наймають для підготовки красивих, на перший 
погляд, план-схем реформ (для демонстрації влас-
ному населенню та потенційним західним кредито-
рам), мають розроблений інструментарій принаймні 
для діагностування проблем. 
Зокрема, компанія McKinsey, з якою тісно працюють 
деякі олігархи, ще з 1980-х застосовує певну матрицю 
для аналізу здатності управлінських систем розро-
бляти і втілювати в життя 
адекватні стратегії, зокрема 
стратегії реформ. Така ма-
триця отримала назву «7S» 
– за першими літерами ан-
глійських термінів, якими 
озаглавлені її компоненти. 
Накладення цієї матриці на 
українську ситуацію вже дає певне розуміння ко-
ренів проблем у нашій країні й допомагає знахо-
дити пріоритети для змін.
1. Здатність до стратегічного планування. Безпосе-
реднє залучення олігархів і великого бізнесу до підго-
товки державних рішень веде до їхньої спрямованості 
на забезпечення короткотермінових інтересів. Відтак 
те, що «може бути добре для країни завтра», залиша-
ється поза увагою; стратегії, окрім «після нас хоч по-
топ», влада не має. Зважаючи на широке викорис-
тання офшорних схем та інших способів виведення 
капіталу з України, можновладці не відчувають себе 
«прив’язаними» до неї: у разі непереборних трудно-
щів вони можуть покинути її, скориставшись накопи-
ченими ресурсами за ме-жами нашої держави.
2. Здатність до побудови структури ухвалення і вико-
нання рішень. Вона має включати всі основні сус-
пільні групи, на яких позначаються рішення влади; 
відтак уже на етапі підготовки цих рішень можливо 
враховувати їхні далекосяжні наслідки та, залучаючи 
до обговорення представників зацікавлених верств, 
перетворювати останніх на союзників реформ. В 
Україні планування залишається прерогативою вузь-
кого кола, що часто обмежує цілі міркуваннями ви-
годи учасників процесу. Інтереси решти ігноруються, 
а згодом величезні кошти витрачаються на репресив-
ний і фіскальний апарати, аби тримати інших у покорі 
й визискувати їх.
3. Система формальних і неформальних правил та 
процедур має спрямовувати ресурси суспільства на 

вирішення поставлених завдань. За відсутності таких 
в Україні «правила і процедури» починають працю-
вати для збагачення тих, хто їх встановлює і втілює. 
Звідси й розквіт корупції.
4. Поведінка керівництва має бути прикладом для всіх 
громадян. В Україні безвідповідальність, вседозволе-
ність і безкарність «еліти» та і її нащадків породжують 
протест громадян; звідси, зокрема, несплати податків 
та інші вияви відчуження. 
5. Система має бути спроможна визначати порів-
няльні переваги і розвивати відповідні напрями. На-
томість в Україні діє логіка використання того, що дає 
віддачу тут і зараз. Звідси паразитування на сировин-
них галузях і металургії, брак уваги до високотехніч-
них галузей та освіти.
6. Кадрова політика має забезпечувати постачання 
фахівців, адекватних для вирішення поставлених за-
вдань. В Україні кумівство і корупція перетворюють її 
на розставляння «своїх» і розподіл «годівничок» із 
доступом до бюджетних коштів. 
7. Спільні цінності мають надихати суспільство на щиру 
співпрацю, зусилля кожного на своєму місці й готов-
ність до тимчасових втрат заради спільного блага. В 
Україні пустопорожні розмови про «національну ідею» 

так і не привели до укорі-
нення системи спільних 
цінностей. Інформаційна та 
культурна політика залиша-
ється зародковою і помил-
ково підмінюється спро-
бами влади викорінити 
критику на свою адресу за-

мість сприяти створенню конкурентного націо-
нального інформаційного та культурного про-

дукту й боротьби з ворожими впливами ззовні.
Відтак для того, щоби вибратись із зачарованого кола 
бідності, корупції та управлінської неефективності, 
потрібно щось незрівнянно більше, ніж декоративні 
«реформи», які у найкращому разі змінюють фасад. 
Слід докорінно переінакшити суть відносин, які укорі-
нились в українському істеблішменті. Олігархи воло-
діють усіма необхідними ресурсами для таких змін; 
крім того, радники, котрих вони наймають для на-
дання сучасного вигляду і гламурного блиску піар-
версіям своїх «реформ», насправді мають у своєму 
розпорядженні якщо не готові рецепти, то принаймні 
серйозні розробки за напрямами, в яких повинні від-
бутися зміни. Ними можна було б скористатися. Бра-
кує, втім, головного: бажання олігархів змінювати ви-
гідний для себе порядок речей. Але їх треба до цього 
примусити. 
Надії на знедолену більшість, яка перебуває на межі 
виживання, отримуючи, словами одного з чиновни-
ків, «біологічний мінімум», марні: люди надто пере-
ймаються питаннями щоденного існування, до того ж 
залежні від держави та роботодавців. Рушієм змін 
може і повинен стати середній клас: малий та серед-
ній бізнес, професіонали своєї справи, громадські ак-
тивісти, інтелектуали та лідери думок. А для цього 
його різні сегменти мають знайти спосіб вигідної для 
них взаємодії і поєднання ресурсів: фінансових, інте-
лектуальних та організаційних.

ЩОБ УНиКНУТи 
БАНКРУТсТВА КРАїНи, 
НеОБХіДНО ЗМіНиТи 
МОДеЛь УПРАВЛіННя

Автор: 
Ростислав 
Павленко



В 
умовах газового протисто-
яння з Росією країна знову 
активно обговорює про-
екти диверсифікації поста-

чання блакитного палива, і серед 
пріоритетів – «національний 
проект» з будівництва термінала 
на Чорноморському узбережжі. 
Під час виступу на червневому 
Світовому економічному форумі 
у Відні Микола Азаров пообіцяв 
старт проекту «LNG-термінала з 
регазифікації 10 млрд м3 скра-
пленого газу», який оцінюється в 
$2,5 млрд, ще до кінця поточного 
року. Днями ж заступник голови 
Держагентства з інвестицій та 
управління національними про-
ектами Віталій Дем’янюк заявив, 
що за три-чотири тижні завер-
шиться перший етап відбору роз-
робника ТЕО LNG-термінала. 
Для участі в конкурсі начебто по-
дали заявки дев’ять компаній. Є 
п’ять потенційних місць його 
розташування: наземний LNG-
термі  нал – майданчик біля 
Одеського припортового заводу в 
районі порту «Південний» 
(Одеська обл.); наземний LNG-
термінал – майданчик біля на-
фтового термінала ВАТ «Укр-
транснафта» в районі порту «Пів-
денний»; наземний 
LNG-термінал у районі м. Оча-
кова (Миколаївська обл.); назем-
ний LNG-термінал у береговій 
зоні Березанського лиману (Ми-
колаївська обл.); офшорний LNG-
термінал у районі м. Одеси (у від-
критому морі). 

У пошуку альтернативних і де-
шевих джерел енергопостачання 
чимало країн зробили ставку саме 
на скраплений газ (див. стор. 
26). Україна, схоже, також має на-
мір піти цим шляхом. 

Світове споживання СПГ 
зростає найшвидшими темпами 
порівняно з іншими видами 
енергоносіїв. У Європі є вже 10 
діючих терміналів із його рега-
зифікації, частка СПГ у загаль-
ному обсязі продажу газу збіль-

шилася до 18%. У деяких країнах 
Азійсько-Тихоокеанського регі-
ону, які стрімко розвиваються, 
за рахунок його постачання че-
рез LNG-термінали задовольня-
ється до 100% потреб у природ-
ному газі. Для багатьох країн 
переваги СПГ перед трубопро-
відним газом очевидні. У США, 
наприклад, ціна першого стано-
вить $150 за тис. м3, а в Україні 
вартість другого вже перевалила 
за $300.

Щоправда, про будівництво 
свого LNG-термінала наша кра-
їна задумалася останньою 
з-поміж усіх держав регіону, які 
мають вихід до моря, – лише 
після того, як стало зрозуміло, 
що Газпром не знизить ціни на 
газ тільки за Харківські угоди. 
Відтак не виключено, що цей 
надзвичайно важливий з по-
гляду енергетичної безпеки про-

ект десь на півдороги під тиском 
того самого Газпрому буде замо-
рожено. 

В історії України схоже тра-
плялося часто. Так було з нафто-
гоном «Одеса – Броди», який 
блокували доти, доки не було 
введено альтернативний йому 
проект «Баку – Джейхан». Пер-
спективний для України проект 
«Білий потік» «заговорили», 
тільки-но Росія почала реалі-
зувати «Південний потік». Так 
було і з будівництвом у нас су-
часного нафтопереробного ком-
плексу, орієнтованого на якісну 
каспійську нафту та високу гли-
бину її переробки. Низка «бен-
зинових криз», які час від часу 
вражали Україну після 2005 
року, коли була висунута ідея 
спорудження цього НПЗ, наоч-   
но продемонстрували, яку ціну 
платить країна за нездатність 

Просто зробіть це!
Чи зможе влада довести до завершення перший реальний проект з 
диверсифікації джерел енергопостачання і таким чином зменшити 
залежність від Росії

Автор: 
Олександр 

Крамар

Добрі наміри 
За словами мі-
ністра енерге-
тики та вугіль-
ної промисло-
вості Юрія 
Бойка, у най-
ближчі п’ять ро-
ків Україна пла-
нує зменшити 
закупівлю ро-
сійського газу  
з нинішніх  
40 млрд до  
12 млрд м3 у рік 
за рахунок 
«збільшення 
видобутку влас-
ного газу, ефек-
тивних техноло-
гій енергозбе-
реження та 
заміни доро-
гого імпортного 
газу вітчизня-
ним вугіллям».
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довести до логічного завер-
шення ініціативи, спрямовані на 
демонополізацію та диверсифі-
кацію паливно-енергетичного 
сектору.

«НеДОсяЖНі»  
БАГАТсТВА КАсПіЮ
Ще наприкінці квітня 2011 
року делегація українського 
Міненерго провела переговори  
з азербайджанською стороною 
про наповнення запроектова-
ного LNG-термінала п’ятьма мі-
льярдами каспійського газу. 

За прогнозами нафтогазової 
компанії SOCAR, 2011-го в Азер-
байджані буде видобуто 28 млрд 
м3 газу (2010-го – 26,2), а спо-
жито не більше ніж 11 млрд м3. 
За наявних тенденцій і планів 
до 2015 року видобуток Азербай-
джану сягне 35–40 млрд м3, а до 
2020-го – 55 млрд м3, що навіть 
за умови подвоєння внутріш-
нього споживання дасть змогу 
експортувати щонайменше 35 
млрд м3. Плани цілком реаліс-
тичні, зважаючи на розвідані 
запаси газу в країні та активне 
освоєння нових родовищ. 

Хоча Газпром постійно вияв-
ляє готовність викупити чи не 
весь обсяг газу з нових родовищ, 
але Азербайджан завбачливо 
відмовляється та віддає пере-
вагу диверсифікації експортних 
маршрутів. 

За наявності можливостей 
транспортування та ринків збуту 
(особливо в державах Чорномор-
ського регіону) постачання кас-
пійського газу може бути різко 
збільшене за рахунок країн Се-
редньої Азії, які зараз перебува-
ють у тотальній транзитній за-
лежності від Росії. Так, у 2010 
році видобуток газу в Туркме-
нистані зріс із 64,4 до 75,1 млрд 
м3, а в Казахстані – з 32 до 37 
млрд м3.

чи ПеРеТВОРиТься  
AGRI НА AGURI?
Під час квітневих перемовин у 
Баку азербайджанській стороні 
було запропоновано послуги 
України з добудови навантажу-
вального термінала в чорномор-
ському грузинському порту Ку-
леві. Цей термінал споруджу-
ється в межах проекту AGRI 
(Azerbaijan – Georgia – Romania 
Interconnection), який може бути 
як конкурентним, так і попут-
ним для нашої країни. 

На рівні намірів і консульта-
цій AGRI почав «народжува-
тися» ще в першій половині 
2009-го. І лише через рік після 
початку консультацій 13 квітня 
2010-го було підписано першу 
багатосторонню угоду – Мемо-
рандум між Азербайджаном, 
Румунією та Грузією «Про спів-
працю в сфері постачання газу». 
Останній передбачав створення 
СП для будівництва під проект 
об’єктів, а Румунія взяла на 
себе зобов’язання домогтися 
підтримки AGRI на рівні ЄС як 
одного з маршрутів диверсифі-
кації енергопостачання Європи. 

Коло учасників проекту AGRI 
розширюється, причому за ра-
хунок як потенційних спожива-
чів газу, так і його постачальни-
ків. У вересні 2010 року до про-
екту приєдналася Угорщина 
(офіційно компанія MVM уві-
йшла до СП в березні 2011-го), а 
сам він був оголошений важли-
вою складовою ініціатив «Східне 
партнерство». На початку листо-
пада того самого року прем’єр-
міністр Болгарії заявив про на-
мір приєднатися до проекту та 
закуповувати до 2 млрд м3 азер-
байджанського газу. На початку 
травня 2011-го бажання долучи-
тися до нього висловив прези-
дент Туркменистану Гурбангули 
Бердимухамедов, який повідо-
мив, що в разі наявності достат-
ньої експортної інфраструктури 
та попиту його країна ладна 
збільшити експорт газу до 125 
млрд м3 уже найближчим часом 
(для порівняння: весь експорт 
Газпрому до країн ЄС незначно 
перевищує цей показник). 

На сьогодні AGRI передбачає 
будівництво: газопроводу пропус-
кною спроможністю не мен  ше 
ніж 20 млрд м3 від Сангачаль-
ського термінала на Каспійському 
узбережжі Азербайджану до вже 
згаданого порту Кулеві на Чорно-
морському узбережжі Грузії; охо-

лоджувального термінала в Ку-
леві (його завершення очікується 
2013 року); приймального LNG-
термінала в румунському порту 
Констанца потужністю до 8 млрд 
м3 газу; системи з’єднувальних га-
зогонів для постачання азербай-
джанського блакитного палива в 
глиб Румунії (до 2 млрд м3) та ГТС 
Угорщини (відрізок Арад – Сегед) 
і потенційно інших країн ЄС. 
Учасниками створеного для реа-
лізації проекту СП (зареєстроване 
в Бухаресті) з часткою по 25% на 
сьогодні є ROMGAZ (Румунія), 
GOGC (Грузія), SOCAR (Азербай-
джан) і MVM (Угорщина). 

У випадку успішної реаліза-
ції згаданого проекту Росія може 
втратити монопольні позиції на 
енергетичному ринку Централь-
ної та Південно-Східної Європи.

Формально Україна досі не 
стала учасником AGRI. Однак зі 
своїм проектом будівництва LNG-
тер мінала вона є цікавим партне-
ром для нього. Участь Києва в 
AGRI, розширення транс портно-
енергетичних проектів за актив-
нішої позиції України в 
ГУАМ/«Східному парт  нерстві» із 
залученням учасників AGRI – 
членів ЄС (Болгарія, Румунія, 
Угорщина) і традиційна під-
тримка дружньо налаштованих 
до нашої держави країн Євросо-
юзу в перспективі можуть надати 
нового дихання в регіональні й 
навіть європейські перспективи 
України. Звісно, якщо цього за-
хоче офіційний Київ. 

14 червня головний «націо-
нальний проектувальник» Вла-
дислав Каськів заявив, що будів-
ництво термінала для прийому 
скрапленого газу «зараз, коли Ро-
сія без підстав відмовилася зни-
зити ціну на газ, – це питання на-
ціональної безпеки». Ось у цьому 
й криється небезпека, адже акту-
альність LNG-термінала справді є 
питанням «національної без-
пеки», якої ніколи не буде, якщо 
такі об’єкти не реалізуються. Він 
може бути використаний україн-
ською стороною для отримання 
певних важелів впливу в перего-
вірному процесі з Росією щодо 
умов поставок газу. І фатальна по-
милка буде зроблена, якщо в об-
мін на тимчасове цінове порозу-
міння з Газпромом наша влада 
вкотре відмовиться від стратегічно 
важливого для країни проекту. 

Скраплений газ 
отримують шляхом 
охолодження газу 

до -162°С, у 
результаті чого 

його обсяг 
зменшується в 600 

разів, після 
транспортування 

він знову 
нагрівається і 
закачується в 
газопроводи

Продовження теми на стор. 26

АЛьТеРНАТиВА ДОРОЖчАЄ
З початку 2011-го середньоринкова вартість скрапленого 
газу в Україні зросла на 28% – з 5,32 грн до 6,82 грн/літр 
(станом на середину серпня). Найдинамічніше ціна 
пропан-бутану, яким заправляють автівки з газовим об-
ладнанням, повзла вгору влітку, зокрема в липні (+12%) 
та серпні (+8%). Ключовим чинником тенденції, на думку 
експертів, є зростання попиту на альтернативне паливо 
внаслідок подорожчання бензину (+26% з початку року). 
Каталізатором цього тренду виявилося значне змен-
шення обсягів пропозиції, зумовлене збільшенням ставки 
акцизного збору (з 1 січня 2011-го з €0 до €40 за тонну). 
Ще одним чинником подорожчання скрапленого газу в 
роздробі є зміна правил його продажу на аукціонах в ін-
тересах окремих оптовиків. Ситуацію погіршило й те, що 
Лисичанський НПЗ (потужний гравець ринку) в травні – 
червні вивіз до РФ 80% палива. 
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У
здовж берегової лінії Ки-
таю будують шість вели-
чезних терміналів для 
скрапленого природного 

газу (СПГ). До кінця 2015 року 
вони мають наростити більш 
як удвічі обсяг сланцевого газу, 
який країна імпортує. З-поза 
меж КНР блакитне паливо зака-
чують новим трубопроводом із 
Туркменистану. Геологи й інже-
нери передбачають розробку но-
вих свердловин, які можуть при-
швидшити й без того динамічне 
внутрішнє виробництво. Згідно 
з планом 12-ї п’ятирічки, до 
2015-го Китай споживатиме 260 
млрд м3 газу, що більш ніж 
утричі перевищить показник 
2008-го, який становив 81 млрд 
м3.

Однак причини швидкого 
зростання криються не в центра-
лізованому плануванні тамтеш-
ньої економіки. Його коріння ся-
гає іншого боку планети, а саме 
американського, де закон про по-
літику в газовій промисловості 
1978 року запустив механізм де-
регуляції галузі.

Лібералізація Сполученими 
Штатами свого ринку природ-
ного газу стимулювала приватні 
енергетичні компанії випробу-
вати нові технології, що давали 
змогу видобувати сировину там, 
де звичайним свердління до га-
зоносних пластів дістатися було 
годі. Геологи вже давно знали 
про поклади газу в сланцевих 
родовищах країни. Також за-
вдяки дерегуляції ринку з’яви-
лося більше стимулів випробу-
вати нові способи викачування, 
адже видобуте блакитне паливо 
можна було переганяти до по-
купців трубопроводами, доступ 
до яких тепер був відкритий для 
всіх.

Через десятиліття розробок 
незалежні компанії, які взялися 
до горизонтального буріння й 
застосовували при цьому рідини 
під високим тиском для від-
криття сланців, недоступних в 
інший спосіб (процес, відомий 
під назвою «гідророзрив пласту», 

англ. fracking. – Ред.), здійснили 
справжню революцію. Нині 
сланці забезпечують 23% при-
родного газу США проти 4% на 
2005 рік. Такий підйом на аме-
риканських ринках блакитного 
палива змінив підходи до його 
видобутку в інших місцях пла-
нети. Значна частина облад-
нання для експорту СПГ, виро-
бленого для обслуговування 
американських ринків, за зрос-
тання розроблюваних світових 
запасів цієї сировини на 58% 
упродовж останніх п’яти років 
отримала нові можливості для 
збуту.

Якщо інші країни теж 
успішно видобуватимуть слан-
цевий газ, то доступ до цього 
життєво важливого джерела 
енергії полегшиться завдяки ще 
різноманітнішим і численнішим 
постачальникам на ринках. 
Останні, своєю чергою, ставати-
муть чимдалі вільнішими. Але, 
на відміну від повоєнного нафто-
вого буму, таке нарощення видо-
бутку газу може й не бути сер-
йозною політичною зброєю в ру-
ках країн із найбільшими 
запасами. Хоча через сланцевий 
газ гіпотетично суттєво змен-
шиться той політичний тиск, 
який Росія, Венесуела й Іран ра-
ніше вважали невід’ємною час-
тиною своїх енергодивідендів.

«Потужність сланцевої рево-
люції всіх здивувала», – каже 
Крістоф Рюль, головний еконо-
міст у British Petroleum (ВР). 2003 
року США підрахували, що за-
паси доступного для видобутку 
сланцевого газу в Північній Аме-
риці включно з Канадою і Мек-
сикою можуть сягати 1,1 трлн м3. 
За цьогорічною оцінкою консал-
тингової компанії Advanced 
Resources International зі Сполу-
чених Штатів, їх може бути 
більше в 50 разів.

Багатющі родовища сланце-
вого газу є і за межами Америки. 
Адміністрація енергетичної ін-
формації США оприлюднила у 
квітні звіт, де проаналізовано 48 
родовищ сланцевого газу в 32 

Незабаром у терміналах вашого міста
Сланцевий газ має зробити світ чистішим і 
безпечнішим
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країнах. У ньому доступні для 
видобування поклади оцінено в 
190 трлн м3. Ці оцінки не врахо-
вують можливості відкриття но-
вих родовищ на пострадянських 
теренах і Близькому Сході, де ве-
личезні запаси звичайного газу 
не спонукають до негайних роз-
робок родовищ сланцевого най-
ближчими роками. Таким чи-
ном, за короткий час прогнозо-
вані запаси доступного газу на 
планеті зросли приблизно на 
40%. Поліпшення технологій ви-
добутку й геологічна розвідка 
надалі неминуче підвищать ці 
показники.

Сланцевий газ – не єдина 
модифікація природного. Газ у 
щільних породах (англ. tight gas) 
і шахтний метан теж мають до-
брі перспективи. У віддалені-
шому майбутньому, можливо, 
буде знайдено спосіб видобувати 
блакитне паливо, заморожене в 
гідратах на континентальних 
шельфах планети (запаси оці-
нюють більше ніж у квадриль-
йон кубів). Не варто щиро вірити 
в те, що Земля – це ріг достатку і 
людська винахідливість завжди 
знайде спосіб збільшити доступ 
до її ресурсів. Але газ вселяє 
впевненість і віру в майбутнє, 
принаймні на кілька десятків 
років уперед.

Прогнози, представлені в 
черговому випуску щорічника 
Міжнародного енергетичного 
агентства (IEA) World Energy 
Outlook, дають можливість уя-
вити собі, що на нас чекає в май-
бутньому. У матеріалі під заголо-
вком «Золотий вік газу» прогно-
зується зростання щорічного 
видобутку газу в світі на 1,8 трлн 
м3 від сьогодні й до 2035-го, коли 
він сягне 5,1 трлн м3. Велика час-
тина його надходитиме з нетра-
диційних джерел. Обсяги газової 
торгівлі між найбільшими регіо-
нами світу подвояться. З кінця 
2010-х років використання ву-
гілля постійно зменшувати-
меться, і до 2030-го газ обійде 
його і забезпечуватиме чверть 
світової енергетики.

Розробка родовищ сланце-
вого газу за межами Північної 
Америки все ще перебуває на по-
чатковій стадії. Хоча масштабне 
забруднення ґрунтових вод уна-
слідок застосування гідророз-
риву пластів малоймовірне, бо 
газоносні сланці зазвичай заля-
гають набагато глибше від них, 
така небезпека викликає занепо-

Незабаром у терміналах вашого міста
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коєння екологічністю цієї техно-
логії. Побоювання щодо того, чи 
вдасться зберегти автентичний 
пейзаж французької сільської 
глибинки, призвели до морато-
рію на розвідку запасів сланце-
вого газу у Франції. Але в Польщі, 
де, можливо, залягають най-
більші в Європі поклади, компа-
нії вже на повну бурять пробні 
свердловини.

У Південній Африці, де мо-
жуть міститися найбільші по-
клади сланцевого газу на цьому 
континенті, сланці в регіоні Кару 
вже привернули увагу концерну 
Shell, який що далі позиціонує 
себе як газодобувна компанія. 
Вона також приглядається до по-
кладів сланцевого газу в Підне-
бесній, можливо, найбільших на 
планеті. Китайці виявляють чи-
малий інтерес до сланцевого 
газу, їхні державні підприємства 
переймають американський до-
свід: Китай вкладає кошти в ав-
торитетних виробників сланце-
вого газу. Він може видобувати 
власний сланцевий газ у вели-
ких обсягах вже до кінця поточ-
ної п’ятирічки.

Нині газ купують й продають 
на трьох різних світових ринках: 
у Північній Америці, Європі та 
Азії, і ціни на них вельми різ-
няться. У дерегульованій Північ-
ній Америці з її конкурентним 
ринком і запасами сланцевого 
газу, достатніми для підкрі-
плення традиційних енергетич-
них резервів, ціни низькі. В Азії, 
де газом загалом торгують за 
системою довготермінових 
контрактів, прив’язаних до ціни 
на нафту, вони високі. Європа по-

середині: наразі ціни становлять 
близько $4 за 1 млн БТО (британ-
ська теплова одиниця) в Аме-
риці, $8 в континентальній Єв-
ропі й $11 в Азії (1 млн БТО при-
близно дорівнює 300 кВт/год).

Довготермінові контракти і 
прив’язка до ціни на нафту ма-
ють свою історію. У 1960-ті роки, 
коли газ повсюди стали застосо-
вувати замість нафти для опалю-
вання житла, було логічним 
прив’язувати його вартість до 
вартості нафти. А оскільки масш-
табна розвідка, видобуток та ін-
вестиції в інфраструктуру потре-
бували чималих капіталовкла-
день, такі контракти стали в цій 
галузі нормою.

Сьогодні загалом нафта не 
заміняє газу. Останній застосо-
вують не для того, щоб заправ-
ляти легкові автомобілі та ван-
тажний транспорт (хоча є при-
хильники транспорту на 
газовому обладнанні, які хо-
тіли б його використовувати 
для цього ширше), а для вироб-
ництва електроенергії та опа-
лювання приміщень. І все ж 
багато його виробників цілком 
задоволені застарілою ціновою 
структурою, а надто коли ціни 
на нафту зростають. 

Згідно з нещодавнім дослі-
дженням, проведеним Массачу-
сетським технологічним інсти-
тутом, газопроводи перекачують 
80% усього газу, яким торгують 
між собою країни. Фірми, в чиїх 
руках вентиль від газової труби, 
як-от російський Газпром, що 
постачає чверть усього західно-
європейського газу, отримують 
усі козирі в переговорах. Конт-

роль над трубою означає, що 
коли Газпром закручує вентиль 
(як він це, власне, і зробив 2009 
року під час суперечки з Украї-
ною), то покупці не мають жод-
ного запасного варіанта. 

Проте за останні роки три 
чинники – СПГ з Катару, який 
більше не був потрібний багатій 
на сланцевий газ Америці, част-
кова дерегуляція енергетичного 
ринку Євросоюзом і загальний 
спад попиту – допомогли посла-
бити залізні обійми російського 
газового монополіста. Реформи в 
енергетиці дали змогу дрібні-
шим європейським енергетич-
ними підприємствам активніше 
конкурувати і купувати СПГ за 
ціною, яка інколи була наполо-
вину нижча від передбаченої 
довготерміновим контрактом із 
Росією. 

Більші ж підприємства звер-
нулися до Газпрому, який ніколи 
не вирізнявся співчутливим 
ставленням до клієнтів, для об-
говорення кращих умов співп-
раці. Зазвичай непіддатлива ро-
сійська компанія уклала контр-
акти з європейськими покупцями 
на трирічний «кризовий період», 
за якими до 15% газу було про-
дано за нижчими, спотовими ці-
нами (поточні ринкові ціни. – 
Ред.). До речі, Норвегія, ще один 
великий постачальник країн Єв-
росоюзу, ще раніше почала реа-
лізувати блакитне паливо за 
контрактами, які прив’язували 
навіть більший відсоток товару 
до спотових цін.

Відтоді стан справ на євро-
пейському ринку поліпшився. 
Ціни підвищилися після того, як 
припинилися поставки з Лівії 
через революцію, а багато катар-
ського СПГ почали відвантажу-
вати в Японію, частково зне-
струмлену після аварії на Фуку-
сімі. 

Нічого дивного в тому, що 
нові спроби натиснути на Газ-
пром, аби змусити його пере-
глянути умови контрактів, не 
були успішними. У лютому ро-
сіяни відмовили великій ні-
мецькій компанії e.ON, одному 
зі своїх найважливіших клієн-
тів, прив’язати ціну на газ для 
них до спотового ринку. Керів-
ник Газпрому Алєксєй Міллєр 
наприкінці червня повідомив 
акціонерам про те, що довготер-
мінові газові контракти, орієн-
товані на ціну нафти, зали-
шаться. За лаштунками ж ком-
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НЕЗАЛЕЖНОСТІ. 
Видобуток 
сланцевого 
газу похитне  
позиції 
Газпрому на 
енергетичному 
ринку Європи
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панія все ще веде перемовини з 
покупцями про зміни в майбут-
ніх угодах. Схоже, що сьогодні 
вона більше налаштована роз-
глядати європейські енерге-
тичні структури як потенційних 
партнерів, а не безхребетних 
противників. 

Циніки кажуть, що такі ні-
бито розумні вчинки – це на-
справді лише хитрий хід для 
того, щоб перешкодити інвес-
туванню в розробку запасів 
сланцевого газу й альтернатив-
них газопроводів. Якби позірно 
люб’язному Газпрому окрім «на-
їздів» на проекти щодо сланце-
вого газу вдалося ще й відохо-
тити європейців від «Набукко», 
давно запланованого трубопро-
воду, який щороку міг би перека-
чувати 30 трлн м3 газу до Європи 
з Каспію та Близького Сходу, це 

влаштовувало б Росію якнай-
більше. 

У дослідженні Інституту 
Джеймса Бейкера при науково-
дослідному університеті Райса 
(місто Х’юстон, штат Техас) під-
раховано, що за повної експлуа-
тації родовищ сланцевого газу 
частка Газпрому на західноєвро-
пейському ринку могла б змен-
шитися з 27% 2009 року до 13% 
2040-го. 

І ще Газпром починає розу-
міти, що Китай, із яким від 
2005-го ведуться перемовини 
щодо трубопроводів, не зацікав-
лений у таких довготермінових 
контрактах з прив’язкою ціни, 
які раніше були характерні для 
азійських ринків; він навіть не 
хоче платити за європейськими 
тарифами. Його величезні по-
тенціальні запаси сланцевого 
газу дадуть змогу не розрахову-
ватися вчасно, тому що можна 
буде менше залежати від трубо-
провідного газу, а різницю згла-
джувати за рахунок спотових 
ринків. 

ВіН ПРОсОчУЄТься сКРіЗь
Все більше схоже на те, що ни-
нішня значна різниця в цінах за-
лежно від регіону зникне і газ 
стане таким самим ходовим то-
варом, як і нафта. Зростання по-
ставок СПГ не має жодних ознак 
сповільнення. З 2000-го обсяги 
імпорту СПГ до Європи зросли в 
понад два рази, а собівартість бу-
дівництва терміналів для ввезе-
ного СПГ зменшилася. З початку 
поточного року світовим судно-
будівним верфям надійшло удві-
 чі більше замовлень на будівни-
цтво танкерів-газовозів для СПГ, 
ніж за весь 2010-й. Катар, який 
поряд з Іраном та Росією володіє 
найзначнішими у світі родови-
щами звичайного природного 
газу, будує нові заводи для скра-
плення. Інші країни також спіш-
 но споруджують експортні тер-
мінали. Услід за Австралією, Ін-
донезією, Папуа – Новою Гвінеєю 
інші країни мають намір вики-
нути більше СПГ на світові 
ринки.

Одним із наслідків диверси-
фікації джерел постачання зви-
чайних та альтернативних ви-
дів газу на світовий газовий ри-
нок буде обмеження можливості 
великих постачальників вста-
новлювати власні ціни й дикту-

вати свою волю покупцям. Мову 
про «газову ОПЕК» вже якось 
заводили, особливо наприкінці 
2008 року, коли десяток чи пів-
тора виробників зустрілися в 
Москві під головуванням 
прем’єр-міністра Росії Владі-
міра Путіна. Незважаючи на 
брязкіт шабель по трубах, усе ж 
якийсь аналог ОПЕК за ниніш-
ніх обставин здається майже 
неможливим. Керувати постав-
ками газу помісячно, як це на-
магається робити нафтовий 
картель, буде навряд чи мож-
ливо, якщо більша частина газу 
і далі постачатиметься за довго-
терміновими контрактами, які 
важко розірвати.

А нові технології постійно 
розширюють виробничу базу, 
послаблюючи стратегічну важ-
ливість звичайних запасів і 
владу тих, хто ними володіє. До 
появи сланцевого газу вважа-
лося, що Венесуела може незаба-
ром стати важливим джерелом 
поставок блакитного палива до 
Америки і що величезні іранські 
родовища можуть підштовхнути 
потенційних покупців до зняття 
санкцій, накладених на Іран че-
рез його ядерну програму. Але 
все це тепер видається менш імо-
вірним. Дослідження Інституту 
Бейкера наштовхує на думку, 
що, хоча вплив обох країн і зрос-
татиме (передбачається, що до 
2040 року 26% світового СПГ 
надходитиме з Венесуели, Ірану 
й Нігерії), вони рухатимуться 
набагато повільніше, ніж могли 
б у світі з обмеженими джере-
лами ресурсів.

Розширення газового ринку 
не буде безхмарним. Інколи 
масштабні проекти затягувати-
муться, що призводитиме до де-
фіциту; також може спостеріга-
тися й перевиробництво, як це 
недавно було. Американський 
успіх зі сланцевим газом – ре-
зультат не лише вдалої геоло-
гічної будови і кмітливості янкі, 
а й різноманітних юридичних 
та  регуляторних нововведень, 
як-от закон 1978 року. Такі речі 
важко буде повторити деяким 
іншим країнам. Подекуди побо-
ювання за екологію можуть на-
віть зупинити проекти з видо-
бутку сланцевого газу взагалі. 
Але хоча темп і повільний, а до-
рога вибоїста, наразі революція 
готова йти далі. 
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Сценарій «Золотого віку газу».
Типи виробництва газу       
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Сланцевий

Шахтний метан

Газ у щільних породах

Звичайний природний газ

ЗНАйДеНО В УКРАїНі 
Сланцевий газ власного видобутку може стати для Укра-
їни альтернативою імпортованому російському. Геоло-
гічна розвідка вже означила два можливих ареали його 
виробництва: Юзівське родовище площею 7,9 тис. м2 
(Донецька та Харківська обл.), а також Олеське – 6,3 тис. 
м2 (Тернопільська, Івано-Франківська, Львівська обл.). 
Наразі є лише попередні оцінки обсягу покладів. Най-
точнішими вважаються дані Геологічного агентства США 
– 5–8 трлн м3 газу (!). У 2011-му український уряд запла-
нував проведення аукціонів з виділення площ для роз-
робки родовищ, якими зацікавились англо-голландська 
Shell та італійська Eni. Йдеться, зокрема, про Юзівське – 
облради Донеччини та Харківщини вже погодилися на 
його освоєння. Натомість органи місцевої влади Львів-
ської, Івано-Франківської, Тернопільської областей у 
травні цього року не дали уряду дозволу на освоєння ро-
довищ, мотивуючи своє рішення побоюванням «еколо-
гічних наслідків». Собівартість видобутку сланцевого 
газу коливається в діапазоні $120–160/тис. м3 – значно 
нижче, ніж ціна на російсько-українському кордоні. 
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Ц
я тема вже набила оскому. 
Ринки облігацій поверну-
лися спиною до слабких 
членів єврозони. Лідери 

держав проводять антикризові 
саміти, щоб з’ясувати, як рішу-
чим чином рятувати євро. Ейфо-
рія від якихось ухвал триває 
кілька тижнів, днів або навіть 
годин – і все починається спо-
чатку. Чи зможуть європейські 
політики коли-небудь це зупи-
нити?

З огляду на останню 
німецько-французьку зустріч на 
найвищому рівні відповідь буде 
негативна. Федеральний канцлер 
Анґела Меркель і президент Ні-
коля Саркозі мусили зустрітися 
під час сезону відпусток, бо в епі-
центрі негативних тенденцій на 
ринках після Італії опинилася 
Франція, провідний член євро-
зони з найвищим кредитним 

рейтингом ААА. Інвестори споді-
валися, що сторони домовляться 
розширити й посилити Європей-
ський фонд фінансової стабіль-
ності (EFSF) або почати випуск 
спільно гарантованих членами 
зони єврооблігацій.

Натомість обоє лідерів про-
сто повторили попередні домов-
леності, пообіцявши жорсткіше 
економічне керівництво єврозо-
ною і поговоривши про людське 
око на тему податків з фінансо-
вих операцій, гармонізації кор-
поративного оподаткування та 
обов’язкового курсу на збалансу-
вання бюджетів. І також про ще 
більше самітів із керівництвом 
країн єврозони в майбутньому.

На ринки це не подіяло. На-
ступного дня Європейський цен-
тральний банк знову скуповував 
іспанські та італійські державні 
облігації, лише впродовж одного 

тижня часу витративши на це 
€22 млрд ($32 млрд). Нетипово 
низькі показники зростання в 
зоні євро за другий квартал, 
можливо, частково відобража-
ють cуворішу фіскальну полі-
тику. Але вони також наводять 
на думку, що країнам з уразли-
вою економікою буде важче, ніж 
завжди, виплутатися зі своїх 
боргових зобов’язань.

Можна частково зрозуміти 
Меркель, яка не хоче вдаватися 
до нових, рішучих методів поря-
тунку євро. Обережна за харак-
тером, вона радше виконавець, 
аніж лідер. І усвідомлює глибоке 
несприйняття своїми виборцями 
ідеї перекачування грошей до 
економічно слабких і «марно-
тратних» країн єврозони. Їй уже 
важко переконати партнерів по 
коаліції підтримати в парла-
менті укладену в липні угоду 

Рятуйте єврозону!
Щоб зупинити кризу євро, європейським лідерам потрібно  
думати й діяти сміливіше

ЄВРОБОНДи

Із тривожною швидкістю боргова 
криза в Європі цього літа пошири-
лася з невеликих країн периферії 
єдиної валютної зони, як-от Греція, 
на потужні економіки, що станов-
лять її осердя, на зразок Італії. Євро-
пейський центральний банк (ЄЦБ) 
заспокоїв ринки державних обліга-
цій Італії та Іспанії, придбавши ве-
лику частину їхнього боргу. Але ви-
куп боргових зобов’язань – це лише 
тимчасове вирішення проблеми. Ба-
гато хто закликає до більш далеко-
сяжного кроку: випуску «євробон-
дів» задля фіскальної підтримки не-
стійкого валютного союзу.
Ці євробонди не варто плутати з їх-
німи тезками, винайденими на по-
чатку 1960-х років. Тоді банкіри 
розірвали обов’язкову взаємоза-

лежність між валютою і країною 
випуску облігацій, допомагаючи 
закордонним позичальникам про-
давати доларові облігації в Лон-
доні. Адвокати новітніх єврооблі-
гацій мають іще масштабніші 
плани для зони євро: вони хочуть 
розірвати зв’язок між кредито-
спроможністю країни й вартістю 
позики для неї. Усі 17 країн-членів 
єдиної валютної зони зможуть 
брати позики в облігаціях, випу-
щених європейською борговою 
установою. І всі вони виступати-
муть спільним гарантом цих папе-
рів. Зокрема, поручителями будуть 
найплатоспроможніші з них, на-
самперед Німеччина, завдяки сво-
єму економічному впливу та най-
кращому кредитному рейтингові.

Ідея євробондів ґрунтується на до-
статній надійності державних фі-
нансів учасників зони євро, принай-
мні порівняно з іншими багатими 
країнами. МВФ прогнозує зростання 
загального держборгу членів єдиної 
валютної зони цього року до 88% їх-
нього ВВП. Це менше, ніж 98% у 
Сполучених Штатів, і не набагато 
більше за 83% Великої Британії. 
Прогнозований дефіцит бюджету 
країн зони євро становитиме дещо 
менше 4% ВВП, що краще, ніж у США 
(10%) і Британії (8,5%). Ні Америка 
(попри недавнє зниження оцінки 
кредитоспроможності рейтинговою 
агенцією), ні Сполучене Королівство 
не зазнали руйнівної втрати довіри. 
Це означає, що об’єднання боргових 
зобов’язань, за якого показники єв-
розони будуть не гіршими за амери-
канські й британські, може й справді 
покласти край кризі європейської 
валюти.
Кількох ударів по ринках було до-
сить, щоб унаочнилася внутрішня 
слабкість грошового союзу держав, у 
якому кожен відповідає за власний 
борг і звичайного для таких ситуацій 
антикризового інструмента у формі 
девальвації та інфляції не передба-

Несмачні ліки
Євробонди можуть повернути впевненість  
зоні євро, але це дорого коштуватиме
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сЛАБКі ЛіДеРи

Лише 22% німців 
вірять, що канцлер 

Анґела Меркель 
допоможе вивести 
ЄС із рецесії, і лише 

15% переконані в 
навичках кризо-
вого управління 

президента Фран-
ції Ніколя Саркозі – 
опитування, прове-
дене телевізійною 

компанією ARD.
Аналогічне дослі-

дження видання Le 
Parisien, показало, 
що французи дові-

ряють Меркель 
більше, ніж влас-
ному очільникові 

держави.

ЄВРОБОНДи

чено. Якщо інвестори втратять упев-
неність у фінансовій перспективі 
країни, їхні побоювання можуть 
обернутися підняттям дохідності об-
лігацій до нестійкого рівня. ЄЦБ 
може заспокоїти ринки, скуповуючи 
ці папери, але після певної точки 
такі закупівлі ставлять під загрозу 
його незалежність. Завдяки 
об’єднанню ризиків євробонди мо-
гли б стати надійнішим засобом для 
підтримки ринків під час кризи лік-
відності, твердить Пауль де Грауе, 
економіст Католицького універси-
тету міста Левен у Бельгії.
Існує ще одна причина для впрова-
дження євробондів: наявні методи 
стримування кризи починають утра-
чати надійність. Заснований торік 
Європейський фонд фінансової ста-
більності (the European Financial 
Stability Facility (EFSF)) повинен цієї 
осені одержати ресурсів на суму 
€440 млрд ($634 млрд). З огляду на 
зобов’язання перед Грецією, Ірлан-
дією та Португалією цього навряд чи 
вистачить для сприяння Іспанії і 
буде недостатньо для Італії.
Очевидно, варто збільшити обсяги 
фонду, але він має одну вроджену 
ваду. На відміну від євробондів із їх-

німи сукупними гарантами, націо-
нальні гаранти, які підтримують ста-
білізаційний фонд, отримують 
частку, більш-менш пропорційну їх-
ній вазі в економіці зони євро. Це 
означає, що якби Франції знизили 
рейтинг кредитної довіри (чого 
останнім часом побоюються на рин-
ках), то Європейський стабфонд 
утратив би значну частину кредито-
спроможності або свій найвищий 
рейтинг у три «А».
Дотепер країни, які «командують 
парадом» у зоні євро, – із сильними 
держфінансами, як-от Німеччина, – 
дивилися на євробонди з жахом. 
Вони мають два вагомі запере-
чення. По-перше, об’єднання дер-
жавних боргів 17 країн-членів під-
німе відсоткові ставки, які сплачують 
найкредитоспроможніші, і знизить 
їх для країн зі слабшими фінансо-
вими позиціями. Можливо, німець-
ким платникам податків через цю 
позику доведеться додатково що-
року викладати зі своєї кишені 1,9% 
ВВП Німеччини, вважає Кай Карстен-
сен з Іфо-інституту економічних до-
сліджень у Мюнхені.
По-друге, євробонди дадуть змогу 
неощадливим урядам не надто пе-

рейматися наведенням ладу в 
своїх державних фінансах. Чи Іта-
лія, до прикладу, прийняла б 
останній бюджет суворої економії, 
якби її до цього не спонукав ри-
нок?
Прихильники євробондів мають на 
ці два заперечення кмітливу відпо-
відь. У проекті стратегії, опубліко-
ваному торік дослідним центром 
Bruegel, сказано, що для кожної 
країни їх обсяг не повинен переви-
щувати 60% ВВП (максимальне 
співвідношення боргу до ВВП, яке 
було передбачено для валютного 
союзу). Разом із підвищенням рівня 
ліквідності, яке матиме місце вна-
слідок утворення величезного 
ринку цінних паперів, значно біль-
шого за національні аналоги, цей 
ліміт обмежив би небажане зрос-
тання вартості позики. Кожна кра-
їна зберігала б відповідальність за 
борг, що перевищує 60-відсотковий 
поріг, названий авторами проекту 
«червоним» (на противагу «си-
ньому» кольору євробондів). Це 
стимулювало б їх до більшої фінан-
сової дисципліни, оскільки вартість 
позики на «червоні» облігації була 
б вища.
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Утім, ця ідея має дві суперечності. 
Перша – це те, що поділ державного 
боргу на транші дасть змогу підси-
лити безпеку «синіх» облігацій за 
рахунок «червоних», які через не-
бажання інвесторів ризикувати мо-
жуть розпектися до вогненно-
червоного. Уразливі країни можуть 
опинитись у ще більшій скруті, якщо 
інвестори вимагатимуть вищих від-
сотків за ті транші, які міститимуть ці 
«червоні» облігації. По-друге, в про-
екті передбачено перспективу утри-
мувати ліміт у 60% ВВП. Але під час 
майбутньої боргової кризи цього, 
можливо, зробити й не вдасться.
Євробонди стали б великою жерт-
вою з боку кредитоспроможних 
країн єврозони. Проблема для Ні-
меччини полягає в тому, чи варто 
платити таку високу ціну за поряту-
нок євро. Питання для інших країн-
членів валютного союзу: чи вони по-
годяться в обмін на згоду випускати 
євробонди на значно більшу центра-
лізацію фіскальної політики, як того 
вимагають німці для попередження 
порушень бюджетної дисципліни. 

про розширення повноважень 
Європейського фонду фінансо-
вої стабільності й можливість 
викупу ним державного боргу. 
Канцлер зважає і на те, що Бун-
десбанк категорично проти 
масштабної програми скупову-
вання Європейським централь-
ним банком державних обліга-
цій (ЄЦБ вже витратив на це 
€100 млрд).

Але Меркель потрібно 
пам’ятати й дещо інше: ниніш-
ній план порятунку євро просто 
не працює. Ринки й надалі штов-
хають Португалію та Грецію до 
дефолту, хоча третя країна, якій 
було надано фінансову допо-
могу, – Ірландія – бачиться дещо 
здоровішою. Спроба обмежити 
проблеми кордонами цих трьох 
держав і зупинити поширення 
епідемії на Іспанію з тріском 
провалилася: натомість лихома-
нить Італію і Францію, причому 
обидві вони здавалися повністю 
платоспроможними. Рік тому 
була мова, що єврозона може 
дати раду двом-трьом невели-
ким країнам. Сьогодні ж, коли 
до краю прірви скочуються Іта-
лія і навіть Франція, саме існу-
вання євро викликає сумніви.

Падіння спільної валюти 
може здаватися не таким уже й 
неймовірним. Але воно, зви-

чайно, було б руйнівним, болю-
чим і дуже дорого обійшлося б. 
Банки та уряди країн-боржників 
відразу погоріли б. Але Німеч-
чина й інші кредитори теж за-
платили б непомірно високу 
ціну. І наслідки були б страшні й 
непередбачувані: єдиний євро-
пейський ринок і навіть сам Єв-
росоюз опинилися б під загро-
зою.

Меркель повинна знати, що 
варто переплатити, аби не до-
пустити такого. Це означає як 
мінімум збільшення Європей-
ського фонду фінансової стабіль-

ності, принаймні до €1 трлн. 
Хоча він не може рости без-
межно, не шкодячи рейтингам 
деяких країн-кредиторів. Схоже, 
що доведеться вимагати від ЄЦБ 
й далі скуповувати державні об-
лігації у великих масштабах. По-
трібно буде також погодитися на 
глибшу реструктуризацію боргу 
Греції і, можливо, інших країн. 
Зрештою, може знадобитися ви-

пуск євробондів зі спільною га-
рантією.

чесНісТь –  
НАйКРАЩА ПОЛіТиКА
У будь-якого з усіх цих кроків є 
три спільні ознаки: потрібна 
більша підтримка з боку сильні-
ших гравців для країн зі слаб-
шою економікою; щоб компенсу-
вати це, слід запроваджувати 
зовнішній контроль над націо-
нальною фінансовою політикою, 
зрештою, це все веде до політич-
ного союзу. Ось що, власне, озна-
чають гучні кліше на кшталт 
«економічного уряду» або «глиб-
шої інтеграції».

Проблема в тім, що більшість 
урядів не має повноважень від 
своїх виборців рухатися в цьому 
напрямку. Тож політикам треба 
починати пояснювати людям, 
яких варіантів розвитку подій 
можна очікувати і які наслідки 
вони матимуть. Якщо європей-
ські лідери погодяться на вищий 
рівень інтеграції, ніж того хо-
чуть їхні виборці, зворотна реак-
ція може розвалити Євросоюз. А 
саме цього вони й намагаються 
не допустити. 

ЦіННі ПАПеРи

БіЛьШісТь УРяДіВ КРАїН Єс 
Не МАЄ ПОВНОВАЖеНь ВіД 
сВОїХ ВиБОРЦіВ РУХАТися 
ДО Ще ГЛиБШОї іНТеГРАЦії
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Із повним переліком заходів та його можливими змінами Ви можете 
ознайомитися в Книгарні «Є» у вашому місті та на сайті book-ye.com.ua 
Із повним переліком заходів та його можливими змінами Ви можете 
ознайомитися в Книгарні «Є» у вашому місті та на сайті book-ye.com.ua

26 серпня – 2 вересня
чекаємо Вас на таких заходах 
у Книгарнях «Є»

◆ У Києві (вул. Лисенка, 3):
26 серпня, 18:00 – презентація книжок Богдана Бойчука 
«Мої феміністки» та «Розанна з Нивок» (ЛА «Піраміда»).
30 серпня, 18:00 – презентація книжки Габі Кьопп «Навіщо 
я народилась дівчинкою?» (видавництво «Зелений пес»).
1 вересня, 18:00 – презентація антології «Письменники про 
футбол. Літературна збірна України» (видавництво «КСД»).

◆ У Харкові (вул. Сумська, 3):
30 серпня, 18:00 – День народження «Є». Два роки літератури і 
культури. Підсумок. Святкування. Література: представники 
Китаю, Бразилії, Італії, Єгипту, Японії, Киргизстану, Польщі, 
Румунії, Туреччини та Мексики читатимуть класиків своєї країни 
мовою оригіналу (з перекладом одного твору).  Музика: Сергій 
Онищенко. Ведучий Ігор Зарудко.
1 вересня, 19:00 – брифінг ToAskMasters. Тема: «Ораторське 
мистецтво». Проводить Павло Баранчук.

◆ У Львові (просп. Свободи, 7):
26 серпня, 18:00 – презентація мистецького альбому «Валерій 
Шаленко: живопис, графіка, вітраж».

29 серпня, 18:00 – презентація книжки Віктора Мандзяка 
«Битви української середньовічної та ранньомодерної 
історії».
30 серпня, 18:00 – презентація прозової книжки Марії 
Чумарної «Мольфар».

◆ У Вінниці (просп. 50-річчя Перемоги, 26):
26 серпня, 18:00 – вечір японського мистецтва.
29 серпня, 18:00 – перегляд та обговорення документального 
фільму «Генезис».
30 серпня, 18:00 – лекція етнолога Наталі Жмуд «Дзеркало душі, 
або особливості української ментальності».

◆ У Тернополі (вул. Валова, 7–9):
30 серпня, 17:30 – презентація книжки Олесі Чертової «Дана 
і дракон» та майстер-клас із орiгамі («Видавництво Старого 
Лева»).



У 
Європі та Північній Аме-
риці традиційні політичні 
партії все гірше можуть 
порозумітися із вибор-

цями. Одна за одною усталені де-
мократичні системи дають збій. 
Залишаючись індустріально-
технологічними та доволі логіч-
ними адміністративно, західні 
суспільства потерпають від стаг-
нації сенсу. Низи не хочуть деле-
гувати владу політичному класу,  
який живе власним кастовим, 
герметично закритим життям, а 
верхи не можуть запропонувати 
виборцю цікавого політичного 
проекту, що базувався би не на 
заохоченні заздрощів та влас-
ницького інстинкту. Те, що в роз-
винених країнах набуває обрисів 
глухого кута, в Україні має фор-
мат гротеску. 

Виборчі перегони ніби й за-
лишаються, за звичкою, метро-
номом політичного життя, але 
суто формально. Натомість, на 
глибинних рівнях, європейські 
політичні нації шукають нові 
формати. Соціологи кажуть про 
назрілий перехід від репрезен-
тативної до горизонтальної де-
мократії, політологи – про 
близьку деглобалізацію. 

Філософи все більше замис-
люються над вірогідністю рево-
люційної ситуації, а громадяни 
тим часом як в Україні, так і на 
Заході, «голосують ногами». 
Себто колективно бойкотують 
виборчі дільниці. Попит на нову 
політику передбачає пропози-
цію від тих, хто досі не був при 
владі. У Франції вона може на-
дійти або від правоцентристів, 
або від лівих чи правих радика-
лів. Аналогічну тенденцію спо-
стерігаємо і в інших країнах, де 
біля керма десятиліттями чергу-
валися лише дві великі партії.

КРиЗА ДВОПОЛяРНОсТі
З перших років заснування 
П’ятої республіки, себто від дру-
гого приходу до влади прези-
дента Шарля де Голля, полі-
тичне керівництво у Франції 
здійснювалося в межах конку-

ренції двох впливових політич-
них сил: правих під проводом 
голлістів та лівих на чолі з кому-
ністами і соціалістами. Інші по-
літичні формування, що вини-
кали поза колами обох полюсів, 
рано чи пізно потрапляли на ор-
біти великих формацій та втра-
чали самостійний курс.

Позбувшися диктатур і при-
єднавшись до Європейського Со-
юзу, Іспанія та Португалія також 
упровадили внутнішню двопо-
лярну модель. У Великій Брита-
нії та Німеччині, Бельгії та Ні-
дерландах масові політичні пар-
тії мали різні назви, але спільну 
тенденцію. Тривалий час полі-
тичне життя більшості держав 
старої Європи визначалося про-
стим протистоянням двох вели-
ких формацій із обмеженою 
участю різноманітних партій 
впливу – ліберальних, центрист-
ських тощо. 

«Свіжа кров», яку влили до 
Європейського Союзу держави 
Центральної та Східної Європи, 
схоже, стала каталізатором об-
валу старих традиційних партій. 
«Нові політичні тенденції не 

зміцніли, – вважає політичний 
журналіст Рено Паріго, – але ар-
хаїчність повоєнного світу пов-
ністю виявила власну неміч. 
Яскравий доказ дисфункції – ви-
бори до Європейського парла-
менту. Як у старих, так і в нових 
демократіях люди однаково не 
ходять голосувати. Хоча, вида-
валося б, колишні соціалістичні 
країни мусять активніше корис-
татися демократичним інстру-
ментом, до якого вони довго не 
мали доступу».

Соціологи зазначають, що 
європейці загалом краще беруть 

участь у президентських перего-
нах, ніж у решті виборів. У Фран-
ції у 2007 році обирати прези-
дента прийшли 80 відсотків гро-
мадян. Проте регіональні та 
місцеві вибори ніколи не збира-
ють більше 50–58% електорату.

«Президентські вибори ма-
ють персональний вимір, – по-
яснює соціолог Мішель Коко-
рефф. – Люди приходять під-
тримати не стільки програму чи 
партію, скільки висловити став-
лення до конкретної особистості. 
Нинішня партійна система 
давно вже не відповідає реаль-
ним очікуванням людей. Грома-
дяни не ходять на вибори, бо не 
вірять, що після них щось змі-
ниться».

іДеОЛОГія ТА ТеХНОЛОГія
Не випадає сказати, ніби при-
владні європейські політичні 
партії втрачають інстинкт само-
збереження. Навпаки. Примі-
ром, французький лідер Ніколя 
Саркозі, якому до наступних ви-
борів залишилося менше року, 
нещодавно щедро розбавив свій 
уряд новими міністрами-
центристами. Міністром гро-
мадської сфери став голова 
групи «Новий центр» у Націо-
нальній Асамблеї Франсуа Со-
ваде, міністром у європейських 
справах призначено Жана Лео-
нетті – першого віце-президента 
парламентської групи правоцен-
тристської партії Союз за Фран-
цузьку Демократію, державним 
секретарем при міністрі оборо-   
ни запросили працювати лібе-
рала Марка Лафіннера... «Сарко-
 зі сподівається проголосити себе 
єдиним кандидатом цілого спек-
тра правих та центристських 
партій», – вважає політичний 
журналіст Лоран де Буассо.

Під час однієї зі своїх остан-
ніх  прес-конференцій  Саркозі 
видавався безпосереднім вті-
ленням уваги до провідних цен-
тристських тем: права на освіту, 
повага до традицій, хороші 
умови для діяльності малого та 
середнього бізнесу... «Перехоп-

У пошуках іншого сенсу
Нівеляція традиційної ідеології змушує європейські нації  
до політичного перезавантаження

КРиЗА іДеОЛОГій  
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лювання прапорів», – відгук-
нувся один із найяскравіших 
лідерів правоцентристів Фран-
суа Бейру, який на минулих 
президентських виборах посів 
третє місце з 18% голосів фран-
цузів.

«Відбувається нівеляція тра-
диційної ідеології», – припускає 
політолог Емманюель Тодд, ав-
тор скандальної соціологічної 
розвідки «Після демократії». На 
його думку, світ рухається в на-
прямі поступової деглобалізації, 
вимушеної політичної та еконо-
мічної інтровертності, «повер-
нення до себе»...

Нещодавно преса Франції 
оприлюднила результати соціо-
логічного дослідження, одним із 
замовників та безпосередніх 
спонсорів якого є Емманюель 
Тодд. Сам дослідник назвав 
опитування «небезпечним», бо 
жодна із соціологічних інститу-
цій країни не захотіла його здій-
снити.

Йдеться про ставлення до 
вільного обміну, протекціонізму 
в економіці та відновлення мит-
них кордонів усередині ЄС. 
З’ясувалося, що 57% французів 
вважають, що відкриті кордони 
є причиною високих роздрібних 

цін та низької прибутковості 
підприємств, 84% думають, що 
спільний ринок ЄС є причиною 
поширення безробіття в країні, 
78% припускають, що саме 
спільними європейськими пра-
вилами пояснюються загальні 
невисокі зарплати...

«Прийнято вважати, ніби 
епіцентром євроскепсису є цен-
тральні європейські країни: Че-
хія, Угорщина, Австрія, – каже 
Люк Геро, колишній директор 
великого французького автомо-
більного концерну. – Але й стара 
Європа не відстає. Люди зневі-
рилися. Вони не бачать прива-
бливої для себе ідеології, яка б 
їх вивела із кризи і забезпечила 
суспільний прогрес.  Греція 
стала попередженням про на-
слідки покірної глобалізації не 
лише для членів ЄС».

Прихильники та провісники 
деглобалізації наголошують на 
лімітах «споживацького капіта-
лізму». Політолог Емманюель 
Тодд зазначає, що «замість ви-
робництва імпульсом до еконо-
мічного зростання стали фі-
нанси, бюджетні гроші викорис-
товуються урядами задля по  - 
рятунку приватних банків», а 
тому «протекціоністські настрої 

в найширшому розумінні слова 
визначатимуть майбутнє вибор-
чих процесів більшості країн 
Європи».

У мозаїці сучасного суспіль-
ного розвитку кольорові рево-
люції в колишніх радянських 
республіках, арабська весна 
2011-го та поступове форму-
вання прошарків середнього 
класу в Китаї, Індії, Бразилії та 
інших країнах, що стрімко роз-
виваються, інколи видаються 
фрагментами спільної світової 
схеми. Всі ці компоненти в різ-
ний спосіб заперечують пово-
єнну організацію політичного 
життя, поділ світу на країни 
умовної «світової аристократії» з 
високим рівнем життя та решту 
«другосортної обслуги».

Пошук інших політичних 
сенсів актуальний не лише в 
Європі та Північній Америці. 
Проте саме в північній півкулі 
у 2012 році заплановано велике 
перезавантаження: президент-
ські вибори у США, Росії та 
Франції. Ці держави, кожна на 
своєму рівні, не уникнуть ролі 
дослідних майданчиків по-
шуку нового політичного рі-
шення. Національного та гло-
бального. 

84%  
французів  
думають,  

що спільний ринок 
ЄС є причиною  

поширення  
безробіття в країні 
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зарплати у Франції
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Помаранчева італія  
в трьох епізодах

е
пізод перший – помаранчевий. Прокину-
тись одного чудового ранку – і побачити по-
маранчеву Італію. В Мілані – переможеній 
політичній цитаделі двадцятирічної влади 

Берлусконі – майорять помаранчеві прапори і злі-
тають у небо помаранчеві кульки. Жінки вдягають 
помаранчеві шалики і кладуть на губи помаран-
чеву помаду. На недавніх адміністративних вибо-
рах у великих містах впевнено перемогли опо-
ненти Берлусконі – лівоцентристи супроти пра-

воцентристів. «Помаранчева революція в 
Італії», пишуть журналісти. «Сонячний пра-

пор» витіснив сіру квадратну диктатуру, 
подібну до радянської, радіють італійці. 

Берлусконі як Кучма і ліві як україн-
ські демократи. Помаранчевий колір – 
це колір свободи, спрага перемін, 
«хроматична модальність sexy». 

Під жовтогарячими фотографіями велелюдних 
маніфестацій – маленькі фотки українського 
Майдану-2004. Генеалогія «найелегантнішої ре-
волюції в історії», за визначенням британців. 
Далекий відсвіт України, у якій тим часом сіра ква-
дратна майжедиктатура привалила собою помаран-
чевий відсвіт Майдану. В якій на зміну «сонячному 
прапору» знову прийшов прапор червоної Чуми. Яка 
ось-ось знову вищириться на Європу ґратами і лік-
тями спецназу. 
Але в цьому моменті краху 
надій та ідеалів є й своя 
філософія. Саме зараз із 
рідкісною гостротою від-
чувається, що будь-яка мо-
нопольна влада прире-
чена. Новітній «Цезар» і 
найвір ніший у Європі друг 
Путіна, Берлусконі схо-
дить з історичної арени 
поверженим диктатором. 
Британський The Economist вийшов з обкла-
динкою з убивчим титулом: «Людина, що об-
дурила цілу країну» («The man who screwed an entire 
country» – хто знає англійську, може пересвідчи-
тися, що назва ще гірша). 
Демократія – система в постійному розвитку ще й 
тому, що незмінно змушує вчитися на помилках. 
Немає однозначних поразок, як і тріумфів. Ті самі 
британці вже багато років тому попереджали, що 
«Бурлесконі», як вони його називали, не здатний 
керувати країною. Але ж... так само не спроможні 
нею керувати і його опоненти, вважали політологи! 
Точнісінько як українські помаранчеві політики, 
італійські помаранчеві хворі на протагонізм і анта-
гонізм, який не дає їм змоги об’єднатися навіть у 
критичні для країни моменти. 

Епізод другий – зелений. І справді, за помаран-
чевим кольором не забарився зелений. Не встигла 
Італія радісно відсвяткувати свою помаранчеву пе-
ремогу, як їй довелося пережити зелену поразку. 
Почалася Понтіда – народне зборище «Північної 
Ліги», правої італійської партії в уряді Берлусконі. 
Це сепаратистська політсила, яка вважає, що Італія 
має бути федералізована, багата Північ не 
зобов’язана субсидувати бідний Південь, а парази-
тарні міністерства, вкорінені в Римі, мають бути 
перенесені до справжньої економічної столиці Іта-
лії – Мілана. Вчора помаранчевий Мілан – сьогодні 
зелені сорочки й краватки на берегах річки По. 
Скільки у всьому цьому політичної міфології? 
Скільки правди і вигадки? Бутафорії та автен-
тики? Скільки слушного і кон’юнктурного? На-
приклад, очевидно, що надмірна централізація 
шкодить регіонам, які прагнули б вільно розпоря-
джатися коштами тощо. Але чи є це протиотрутою 
від корупції? Чи не повинен Південь зрозуміти, 
що є і його відповідальність у горах сміття в Неа-
полі та сицилійській мафії? Чи не повинен Мілан 
усвідомити, що чимала частина тієї мафії осідає 
саме в його коридорах влади? Невже не зрозуміло, 
що без солідарного подолання проблем і через на-
ступні 150 років своєї Незалежності країна повер-
неться до тих самих проклятих питань? 
І потім: легко сказати – ліві. А сьогодні в Європі з її 

«соціальною державою» в 
кризі й потоками мігран-
тів маємо повернення до 
влади правих сил. Вчора 
Європа впадала в шок від 
одного-єдиного Хайдера, 
а сьогодні таких хайдерів 
– і значно радикальніших 
– ніхто вже не рахує. Нор-
везька трагедія – грізне 
попередження. 

Змісти сучасного світу ускладнюються дедалі 
більше. Треба встигати їх читати. Не забува-

ючи пересторог минулого.
Епізод третій – республіканський триколор. У 
рік 150-ліття Італії національне ТБ намагається 
постійно навертати глядача до рефлексій над 
своїм минулим. «Брати і сестри Італії» – так нази-
вається – з ледь прихованою іронією – присвячена 
цьому телепередача. Актриса Вероніка Піветті – 
як чорна сирена. Постмодерна спроба відірватися 
від шляхетних батьків Рісорджименто. Живемо 
ми чи не живемо в постмодерну добу? Потрібні но-
ватори, досить з нас цих анахронізмів, каже ак-
триса: Ґарібальді, Мацціні, Кавур. Пошукавши в 
пам’яті – тр-др... Бе-ба-бо. М-м-м... Н-н-н...
І, зітхнувши: Мацціні, Кавур, Ґарібальді... 
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ВіДчУВАЄТься,  
ЩО БУДь-яКА 

МОНОПОЛьНА ВЛАДА 
ПРиРечеНА

Автор: 
Оксана 

Пахльовська





Б
ілоруські журналісти, сту-
денти, громадські акти-
вісти, політики, радіостан-
ції та університети, витіс-

нені з країни режимом Лука-   
шенки, знаходять притулок за 
кордоном, переважно в Польщі 
та Литві. У Польщі функціонує 
білоруськомовний телеканал 
«Бе л сат», на якому проходять 
практику студенти Європейсь-
кого гуманітарного універси-
тету. А той, своєю чергою, діє в 
екзилі – у Вільнюсі. Скандали з 
наданням на вимогу Мінська да-
них про банківські рахунки бі-
лоруських правозахисників ци-
 ми країнами здаються прикрою 
помилкою на тлі їхньої політики 
щодо Білорусі. Відповідальних 
за передачу інформації з поль-
ської сторони звільнили, а в 
Мін’юсті Литви заявили про від-
мову від подальшого виконання 
двосторонніх угод щодо обміну 
інформацією з Білоруссю. 
Про те така непослідовність вже 
призвела до арешту очільника  
правозахисного центру «Вясна» 
Алє  ся Бяляцкаго та поставила 
під загрозу ще 400 білорусів.

Тим часом у варшавському 
метро можна побачити намальо-
ваного бацьку, який летить у 
космос із підписом польською 
«Білорусь прощається з Лука-
шенкою», а на афішних боксах 
польської столиці – плакати ко-
лишніх кандидатів у президенти 
Білорусі, які опинилися за ґра-
тами. Поступово в Польщі утво-
рюється паралельна структура 
суспільства – ціла країна у ви-
гнанні. 

ЗАБОРОНеНі ГОЛОси
Мовлення радіостанції «Еўра-
пейскае радыё для Беларусі» 
(«Європейське радіо для Біло-
русі») вже п’ятий рік ведеться з 
території Польщі на FM-частоті. 
Передавачі й частоти йому на-
дали також Литва й Україна. 
Проте на території Білорусі їх 
немає, тому радіоефір охоплює 
лише 70–100 прикордонних 
 кілометрів. Не відає кордонів 
лише інтернет-мов лення. «Два 
роки ми працювали у Мінську в 
напівпідпільних умовах, – жур-
наліст Зміцер Лукашук курить 
на балконі редакції, розміщеній 
у варшавській віллі, він приїхав 
із Мінська вести прямі ефіри, – 
зараз маємо акредитацію як 
іноземне ЗМІ. Щоправда, коли 
директорка кореспондентського 
пункту подавала заявку до МЗС 
Білорусі, почула від чиновників, 
що я втратив право називатися 
кореспондентом. Мені винесли 
попередження за цикл матеріа-
лів, присвячених людям, які 
марно скаржилися в Адміні-
страцію президента на неспра-
ведливості з боку чиновників 
або судів».

З мінського офісу редакції 
вже двічі конфісковували тех-
ніку. Перепони в роботі FM-радіо 
дістає через свою інформаційну 
складову. Переважно ж радіо му-
зичне. Зміцер починав кар’єру на 
першій білоруськомовній FM-
станції «Радыё 101.2» у Мінську. 
Вона пропрацювала рік. 

«У той час влада почала ак-
тивно займатися молоддю, – 
президент правління «Еўрара-

дыё» Дзмітрий Новікав прига-
дує своє перше радіодитя. – Тоді 
повставав новий комсомол – Бі-
лоруський республіканський со-
 юз молоді. До мене, як до дирек-
тора, приходили його представ-
ники й хотіли прорекламуватися. 
Врешті, вони отримали нашу 
частоту. Потім ми апелювали до 
Верхов ної Ради Білорусі. На 
жаль, активної підтримки не 
здобули. Це було перше ліквідо-
ване незалежне медіа. Після нас 
почалася хвиля: і Раду розі-
гнали, і газети позакривали».

ТРУДНОЩі ВиРОБНиЦТВА
Окрім радіостанцій «Еўрарадыё» 
та «Радыё «Рацыя» польське 
МЗС фінансує також телеком-
панію «Белсат». Цього року 
вона одержала від міністерства 
19 млн злотих ($6,5 млн). Їй на-

Білорусь  
у вигнанні
Тиждень відвідав «білоруську» Варшаву і 
побачив, як поляки роблять те, чого не в змозі 
сьогодні зробити ми, – політикою та грошима 
підтримують демократичні перетворення в сусідів

Автор:  
інна 

Завгородня,  
Київ – 

Варшава

ф
о

т
о

: а
д

а
м

 р
е

б
а

ч

38|УКРаЇнСЬКиЙ ТиЖДЕнЬ|№ 35 (200) 26.08 – 1.09.2011

ВПРиТУЛ|сусіДи



давали фінансову підтримку 
також уряди Швеції, Литви, Ні-
дерландів, США, Великої Бри-
танії та Ірландії. Постійна 
ау  диторія закордонного супут-
никового каналу – 420 тис. гля-
дачів. Близько 150 людей співп-
рацюють із телекомпанією в Бі-
лорусі, має вона і власних 
кореспондентів у Вільнюсі, 
Брюсселі, Москві та Києві. Гля-
дачі часом навіть не усвідомлю-
ють, що канал працює з-за 
кордону: білоруські експерти 
приїздять на ефіри нічними по-
тягами, часто в роботі допома-
гає і звичайнісінький skype. 
Продукує «Белсат» не лише но-
вини, а й дитячі, спортивні, 
культурницькі, освітні програ-
 ми, документалістику, мульт-
фільми. Реалізували навіть про-
ект телевізійного театру.

У минулому активіст сту-
дентської організації Васіль Ле-
пеш має за спиною кілька аре-
штів на батьківщині й навчання 
у Польщі – його доля для тутеш-
ніх білорусів типова. Нині він 
катається Варшавою на черво-
ному ровері, робить для «Бел-
сату» анонси передач, а на отри-
мані від спонсорів гроші знімає 
для каналу програми. «Подає-
мося на грант американської 
фундації для створення серії ре-
портажів про діяльність неза-
лежних громад у Білорусі», – 
розповідає він. Два роки тому, 
знайшовши таким чином фінан-
сування в Нідерландах, Васіль 
уже зняв серію передач «Авто-
стопом по Європі».

«Якщо раптом наших опера-
торів і журналістів у Білорусі за-
арештують, за рахунок відеоар-

хіву ми ще деякий час зможемо 
щось показувати й триматися, – 
журналіст «Белсату» Алєсь За-
лєвскій робить екскурсію редак-
цією. – Щодня ми даємо 50 хви-
лин інформа  ційного продукту: 
три випуски денних новин, голо-
вні новини й програма «Гарячий 
коментар». Ведучий цієї передачі 
Алєсь озвучував ще перший ефір 
каналу в грудні 2007-го. «Батьки 
отримали на мене два виклики 
до прокуратури, – зізнається За-
лєвскій. – Під час щоденної праці 
у Мінську ми мали проблеми з 
міліцією раз на тиждень, осо-
бливо коли виїжджали на регіо-
нальні події. Така робота. А веду-
чим провладного білоруського 
телебачення соромно з’являтися 
на людях, ризикують отримати 
яйцем по голові. У кожного свої 
труднощі». Ксерокопії з портре-

ВІЛЬНА 
БІЛОРУСЬ. 
Ініціатива  
під такою 
назвою 
об’єднує 
поляків  
та білорусів, 
небайдужих 
до долі країни 
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тами журналістів Аляксандра 
Дзянісава та Юлії Коледи з «Бел-
сату», розповсюджені по підпри-
ємствах та державних установах 
Гродненської області, схожі на 
оголошення про розшук. Грома-
дянам не радять спілкуватися з 
ними, бо ті «дискредитують Рес-
публіку Білорусь», а цим пору-
шують Кримінальний кодекс 
країни. 

Режим Лукашенки умож-
ливлює система з тисячами ви-
конавців та гвинтиків, які пере-
творюють життя своїх співвіт-
чизників на сповнений страху та 
абсурду спектакль. «Для мене 
кордон – це більший стрес, ніж 
початок ефіру, – Алєсь регу-
лярно їздить до Білорусі, аби не 
втрачати контакту з аудиторією. 
– Вона (прикордонниця. – Ред.) 
дивиться, гортає паспорт. Поста-
вила печатку – відлягло від 
серця. Перед виборами можуть 
відправити на тотальний обшук. 
Вмикають комп’ютер і вводять 
два ключові слова: «Лукашенка» 
і «молодь». Жодних опозицій-
них матеріалів, статей на ньому 
не має бути. Можуть пропус-
тити, але поставити печатку, що 
виїзд заборонено, якщо, напри-
клад, проти тебе порушено кри-
мінальну справу. Після цього 
падає на хвіст КҐБ. Ти пішов 
пиво пити до ресторану, а він 
уже сідає біля тебе і хоче гово-
рити. Двоє моїх друзів зараз за 
ґратами – отримали до чотирьох 
років колонії суворого режиму. 
Весь час думаєш – наступного 
разу можеш бути ти».

Журналісти опальних ЗМІ 
часто працюють під псевдоні-
мами. А телевізійні ведучі та ре-
портери стають упізнаваними 
персонами нон ґрата. Звикають 
боятися – якщо не за себе, то за 
рідних. Звикають переховува-
тися. Не змовляючись між со-
бою, мої варшавські співрозмов-

ники вказують мені неправильні 
адреси, плутають назви вулиць і 
станції метро. Коли ж ми наре-
шті зустрічаємося, усміхнено пе-
репрошують. Під час спілку-
вання уточнюють, хто саме по-
радив до них звернутися. Навіть 
після знайомства воліють не за-
лишати своїх адрес. Життя в 
підпіллі й вигнанні диктує свої 
страхи.

ЗАКОРДОННі сПРАВи
«Польща багато разів протягала 
руку до білоруського суспільства 
й намагалася співпрацювати з 
владою. Події 19 грудня 2010 
року змусили нас сказати «ні». 
Були вибори, і ще того ж дня 
більшість кандидатів побили й 
заарештували. Я сам був полі-
тичним в’язнем і знаю, що це 
означає», – заступник міністра 
закордонних справ Польщі Кши-
штоф Становскі пояснює при-
чини лояльності країни до біло-
руської опозиції.

У відповідь на такий розви-
ток подій у Білорусі Польща по-

двоїла фінансову допомогу кра-
їні, піднявши її до 40 млн злотих 
($14 млн) на рік. Скликала кон-
ференцію донорів та запропо-
нувала «інтелігентні санкції». 
Тобто, з одного боку, заборону на 
в’їзд для представників біло-
руської влади, а з іншого – до-
даткове фінансування програм 
обміну молоді, співпраці шкіл, 
навчання в Польщі відрахова-
них студентів. Підтримка пере-
творень у державі важлива для 
того, аби підготувати її до існу-
вання після Лукашенки. «Клю-
чем до змін у таких країнах, як 
Білорусь, є розуміння, що не 
буде так: виберемо кращого пре-
зидента – і він нам усе змінить. 
Натомість є співвідповідальність 
усіх громадян за те, що відбува-
ється», – вважає Становскі.

До освоєння коштів допо-
моги залучають широкий 
спектр польських неурядових 
організацій, які співпрацюють 
із Білоруссю. Таким чином, під-
тримуючи сусідів, Польща роз-
виває і власний третій сектор та 

Європейські 
політики беруть під 
особисту опіку 
білоруських 
політв’язнів. Вони 
відстежують їхню 
долю та вимагають 
звільнення 
засуджених за 
політичні погляди.

Дзмітрий  
Бандаренка

Європарла-
ментарій від 
Польщі Марек 
Міґальскі ви-
магає звіль-

нення Дзмітрия Бандаренки. 
Його як координатора грома-
дянської кампанії «Європей-
ська Білорусь» засудили на 
два роки. 

Алєсь  
Кіркєвіч

Колишній пре-
зидент Євро-
парламенту 
та голова 
Фонду Кон-
рада Аденауера Ганс-Ґерт Пьот-
терінґ узяв шефство над Алєсєм 
Кіркєвічем. 21-річний активіст за-
суджений на чотири роки коло-
нії посиленого режиму. 

Андрєй  
саннікав

Депутатка бун-
дестагу від «Зе-
лених» Марілу-
ізе Бек опіку-
ється супер-   
ником Лукашенки на останніх ви-
борах Андрєєм Саннікавим. Екс-
кандидат у президенти Білорусі 
відбуває п’ять років у колонії по-
силеного режиму.

ШеФсТВО

25 серпня 1991 року 
Верховна Рада 
Білорусі надала 
Декларації про 

державний 
суверенітет країни 

статусу 
конституційного 

закону. Проте 
Лукашенка  

цю дату ігнорує. 
Офіційним Днем 

незалежності 
Білорусі є 3 липня, 
річниця звільнення 

Мінська від 
фашистів. Під час 

цьогорічного 
святкування міліція 

та спецслужби 
затримали близько 

390 білорусів 

«МЫ СВАЕ». 
Акція  
у Варшаві  
за скасування  
віз для 
білорусів  

ф
о

т
о

: а
д

а
м

 р
е

б
а

ч

40|УКРаЇнСЬКиЙ ТиЖДЕнЬ|№ 35 (200) 26.08 – 1.09.2011

ВПРиТУЛ|сусіДи



сприяє укоріненню демокра-
тичних цінностей. Серед таких 
організацій – «Інформаційне 
бюро солідарності з демокра-
тичною Білоруссю». «Ситуація 
не поліпшується, 19 грудня три-
ває, – очільниця Бюро Юлія 
Слуцкая координує інформу-
вання Заходу про політичні ре-
пресії в країні, організовуючи 
прес-конференції в європей-
ських столицях. – Спершу ми 
возили політиків, які не потра-
пили до в’язниці або звільни-
лися. Після закінчення судів 
зробили другу серію з родичами 
засуджених». Сама Юлія пра-
цювала в команді одного з опо-
зиційних кандидатів у прези-
денти, тому так само перебуває 
під загрозою арешту. Її колега 
Аляксандр Атрошчанкав, прес-
секретар Андрєя Саннікава, 
кандидата в президенти на ми-
нулих виборах, вже відбуває в 
колонії чотири роки суворого 
режиму.

Окрім прес-конференцій 
Бюро влаштовує опозиційним 

політикам з Білорусі зустрічі із 
закордонними експертами, спіл-
кування в міністерствах закор-
донних справ, здійснює щотиж-
неву інформаційну розсилку ан-
глійською мовою про ситуацію в 
Білорусі для західних журналіс-
тів, парламентаріїв, співробітни-
ків МЗС та експертних спільнот. 
За сприяння організації в поль-
ських та чеських газетах вийшли 
«Шпальти солідарності» з істо-
ріями людей, ув’язнених за полі-
тичні погляди.

сТУДеНТсьКий ПРиТУЛОК
Хрисціна Сівчикава закінчила  
в Мінську так званий парти-
занський ліцей. У Національ-
ного державного гуманітар-
ного ліцею імені Якуба Коласа в 
2003-му забрали приміщення, 
тож студенти зустріли 1 вересня 
на вулиці. Білоруськомовний 
навчальний заклад продовжив 
існування за рахунок батьків-
ських грошей та грантів – уроки 
відбувалися на винайнятих кон-
спіративних квартирах та в офі-

сах опозиційних організацій. «У 
будівлі, яку колись займав лі-
цей, тепер міститься тюрма, – 
констатує Сівчикава, що вихо-
вувалася опозиціонеркою. – І 
його випускники часом там си-
дять, адже велика частина ліце-
їстів пов’язана з політикою». 
Для Хрисціни ж нелегальний 
диплом став перепусткою до на-
вчання у Польщі. «Важливо, 
аби президент Лукашенка розу-
мів, що найстрашніша річ, яка 
може спіткати відрахованого 
студента, – це навчання в Сор-
бонні або Варшавському універ-
ситеті. Йому не вдасться забло-
кувати молодим людям доступ 
до навчання», – підкреслює за-
ступник міністра Становскі. На-
разі коштом польського МЗС 
навчається близько 300 білору-
сів. Більшість із них – за про-
грамою Кастуся Каліновскаго, 
створеною в 2006 році спеці-
ально для білоруських студен-
тів, яких відрахували за полі-
тичну активність. 

Поляки солідаризуються з 
опозиційними білорусами й ін-
вестують у розвиток сусіднього 
суспільства, даючи можливість 
викинутим із тамтешніх вишів 
студентам здобути освіту, опози-
ційним політикам – комуніку-
вати із західною спільнотою, а 
простим громадянам – черпати 
інформацію з незалежних медіа. 
«Дослідження засвідчують, що 
79% населення підтримує ідею 
того, аби Польща допомагала 
країнам, які цього потребують, 
– каже Становскі. – Поляки зна-
ють, що без вашої свободи немає 
нашої свободи. Це дедалі більше 
розуміє і ЄС».

Свого часу Польща оголо-
сила, що без вільної України не 
буде вільної Польщі. Час Укра-
їні усвідомити, що наша сво-
бода неможлива без вільної Бі-
лорусі. 

ШеФсТВО

ілля  
Васілєвіч

Депутат швей-
царського 
парламенту 
соціал-
демократ 
Жан-Франсуа Стайерт опікується  
19-річним Іллєю Васілєвічем.  
Студент був звинувачений в ор-
ганізації масових заворушень та 
засуджений на три роки.

Мікалай  
статкєвіч

Німецький 
парламента-
рій соціал-
демократ 
Франц Тьон-
нес підтримує колишнього кан-
дидата у президенти Білорусі 
Мікалая Статкєвіча, засудже-
ного до шести років колонії по-
силеного режиму. 

Павєл  
Вінаградав

Експерт з прав 
людини фрак-
ції вільних де-
мократів у бун-
дестазі Маріна 
Шустер взяла під опіку 23-
річного Павла Вінаградава. Ак-
тивіст кампанії «Говори правду!» 
запроторений до колонії поси-
леного режиму на чотири роки.

Эдуард  
Лобав

Депутат бун-
дестагу, віль-
ний демократ 
Флоріан Тон-
кар вимагає  
звільнення 
22-річного активіста «Молодого 
фронту» Едуарда Лобава, засу-
дженого до чотирьох років ко-
лонії посиленого режиму. 

РОК-
ПРОТЕСТИ. 
Фестиваль 
музики 
молодої 
Білорусі 
«Басовішча» 
відбувається 
в польському 
Білостоці

У найближчих 
числах Тижня 
читайте про 

«білоруський»  
Київ
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Ж
овтих наліпок із яскра-
вим недремним оком 
на поштових скринь-
ках не побачить хіба 

що сліпий. «Пильні сусіди пе-
ребувають у прямому контакті 
з жандармерією», – поперед-
жає яскравий підпис. Людину, 
яка народилася в країні ГУЛА-
Гів, уточнення радше насторо-
жує. Десь на підсвідомому 
рівні. Але «молода пенсіо-
нерка» Марі Кобійян дотриму-
ється іншої позиції.

«У нашому кварталі досить 
неспокійно, – розповідає вона. – 
Крадіжки трапляються часто. А 
поліція не має змоги ставити по-
стового на кожному перехресті. 

Тому я погодилася пристати до 
мережі добровільних інформа-
торів. Нас 13, усі ми маємо теле-
фони та електронну адресу ін-
ших учасників. Але дзвонити до 
жандармерії має право тільки 
ланковий. У нас це полковник на 
пенсії. Він живе ось там, бачите 
обійстя з величезними жовтими 
трояндами?»

Механізм дії мережі «пиль-
них сусідів» не складний. Що-
йно хтось із учасників помітить 
підозрілу особу, яка вештається 
попід домівками, або заува-
жить якийсь непевний автомо-
біль, він інформує про це колег. 
Ланковий вирішує, чи варто 
турбувати цим жандармів. «У 

95% випадків повідомлення не 
виводять на реальних злочин-
ців, – чесно зізнається Жан-
Жак, фаховий поліцейський. – 
Але подеколи спостерігачі на-
трапляють на зловмисників. 
На моїй дільниці було зааре-
штовано двох жінок, які ро-
били вигляд, буцімто шукали 
оренду, а насправді дізнава-
лися про порожні під час від-
пусток квартири».

Прихильники нової спів-
праці громадських активістів із 
поліцією відстоюють необхід-
ність «відродження природної 
солідарності», що поступово роз-
чинилася у філософії «кожен за 
себе». Супротивники урядової 

Little Brother is watching you
Якщо вже французи виявилися психологічно не готовими  
до запуску проекту «пильні сусіди», котрий трохи нагадує загони 
«добровільних народних дружин» СРСР, краще не уявляти,  
що сталося б від такого запозичення в Україні

Автор:  
Алла 

Лазарева, 
Франція 
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ініціативи кажуть про «політичне 
зловживання почуттям страху», 
яке використовують у передвибор-
них дебатах праві радикали. «Зао-
хочувати апріорі підозріле став-
лення до незнайомих осіб – нездо-
рова тенденція, – вважає активіст 
Ліги з прав людини Бенжамен Де-
сенік. – Важко погодитися з тим, 
що доносити й виказувати раптом 
стало почесною справою».

Утім, у Великій Британії анало-
гічна програма успішно працює не 
перший рік. «Досить часто взяти 
участь у догляді за спокоєм влас-
ного кварталу пропонують уже в 
день заселення до нового житла, – 
розповідає тамтешній колега 
Майкл Пош. – Учасники мережі ма-
ють на поштових скриньках на-
ліпки з байбаком. Це мусить від-
наджувати потенційних зловмис-
ників. І людям спокійніше – зникає 
почуття беззахисності перед зло-
чинним світом».

Кожному народові – свої ро-
динні спогади та упередження. Без-
посередньо на територіях англосак-
сонських держав збройні дії не то-
чилися понад півтора століття. 
Тому, можливо, їхні громадяни 
дивляться на співпрацю із сило-
вими структурами інакше, ніж кон-
тинентальні європейці. «Спогади 
про Другу світову, концтабори, чис-
ленні диктатури наповнюють сло-
восполучення «інформатор поліції» 
негативним змістом, – вважає 
французький соціальний психолог 
Жан-Поль Деруа. – Хоч би які добрі 
наміри закладали урядовці і яким 
високим був суспільний попит на 
побутову безпеку, французи, іс-
панці, португальці, поляки, греки 
зберігатимуть колективну уперед-
женість до таких проектів».

До програми є іще й інші запе-
речення. «Можновладці могли б не 
скорочувати вдвічі фахівців-
криміналістів. Тоді їм не довелося б 
робити ставку на аматорів, – вважає 
правник Рене Маорі. – Зовнішні 
ефекти з наліпками – для чесних 
людей. Справжній злочинець бабусі 
з біноклем не злякається».

Якщо вже французи виявилися 
психологічно не готовими до за-
пуску проекту, що трохи нагадує 
загони «добровільних народних 
дружин» СРСР, краще не уявляти, 
що сталося б від такого запози-
чення в Україні. Посвідка інформа-
тора мала б дуже сподобатися не 
лише ветеранам секретних служб, 
а й численним приватним безпеко-
вим структурам. Там, де фран-
цузькі провладні іміджмейкери 
спробували, замість вкладати ко-
шти в удосконалення слідства, по-
бавитися на традиційному смисло-
вому полі ультраправих, рідні імі-
татори хутко замаскували б під 
західний стандарт привілеї для ко-
рисних людей.

Ось тут, власне, й криється різ-
ниця між двома Європами: тією, 
що має безліч проблем, але при-
наймні сумлінно шукає для них 
вирішення, й пострадянською те-
риторією, покірливо толерантною 
до свавілля самопроголошених 
еліт. Західні керманичі коли 
вправно, а коли незграбно намага-
ються домовлятися зі своїми гро-
мадянами. Водночас на сході кон-
тиненту, особливо у провінції, про 
діалог із владою і не чули.

За кількістю суспільних про-
блем Захід та Схід цілком зіставні. 
Принципово відрізняються пріори-
тети. Як громадян, так і владної 
верхівки. 

ДОсВіД ПОсТРАДяНсьКиХ КРАїН
Провладні дружинники
Росія 
2005 року пропутінський молодіжний рух «НАШИ» почав реалізацію федераль-
ного проекту «ДМД – Добровольная молодёжная дружина». Основна діяльність 
цих громадських утворень зводилася до придушення акцій опозиції. 2009-го на 
форумі «Селигер» було прийнято рішення створити Всеросійську асоціацію дружин 
(ВАД). Її організатори заявили, що мають намір упродовж трьох років об’єднати 
100 тис. неблагополучних підлітків, котрі патрулюватимуть вулиці із травматичною 
зброєю. «Дожились… Гопников будут вооружать, обучать, полномочия дадут им»; 
«Отряд фашистов создают», – такими репліками зустріли цю ініціативу російські 
блогери.

Білорусь
«Дабравольная дружына» діє на рівні районних, міських та обласних штабів. У її 
складі функціонують молодіжні загони охорони правопорядку. Крім того, в респу-
бліці активно провадять інформаційну кампанію, закликаючи громадян «бути 
пильними» й повідомляти про підозрілих людей. Дружинників використовують за-
для політичних цілей: приміром, щоб зірвати акцію «Революція через соціальні 
мережі», представникам молодіжного крила «добровольців» влаштували диско-
теки на головних площах країни, де збиралися опозиціонери. Також їх залучали до 
затримання протестувальників під час так званої мовчазної акції.



Карикатурист Хрущова
Він поширював листівки проти лідера СРСР, спалював радянський 
прапор, створював громадські організації. Нині Павло Отченашенко – 
активіст українського руху Одеси
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П
авло Отченашенко виріс 
у тітки на Одещині, бо 
рано втратив батьків. На 
початку 1960-х закін-

чив російськомовну середню 
школу, вступив до будівельного 
ПТУ в обласному центрі. «У ме-
триці в мене було записано, що 
мій тато українець, мати – теж 
українка. А коли отримав пас-
порт, то побачив, що я росія-
нин», – усміхається Отчена-
шенко. Втім, виховуваний у 
дусі ідей інтернаціоналізму, він 
тоді не обурився на «етнопара-
докс», вважав цей пункт фор-
мальністю.

Вивчився, почав працювати 
в Котовську на зведенні цукро-
вого заводу. Згодом будував та-
кож Іллічівський морський порт, 
паралельно вступивши на ве-
чірнє відділення Одеського буді-
вельного інституту.

РАБи КОМУНіЗМУ
Тодішній лідер СРСР Микита 
Хрущов повипускав із концта-
борів ГУЛАГу мільйони 
в’язнів – рабів комунізму, які 
під автоматами працювали на 
потугу країни. Гуманний акт 
спричинив суттєві проблеми в 
економіці – де було натомість 
брати робочу силу? Тоді крем-
лівський кукурудзівник запо-
взявся покращити соціалізм, 
декларував економічні ре-
форми, спрямовані на зрос-
тання добробуту громадян. 
Його уряд намагався вирішити 
всі проблеми насамперед про-
пагандою, закликами до молоді 
героїчно працювати в шахтах, 
на казахстанській цілині, в Си-
біру. 1961-го відбулася грошова 
деномінація, від якої виграла 
держава, але помітно постраж-
дало населення. Дорожчали 
харчі. 1962 року в Новочер-
каську робітники вийшли на 
мітинг із вимогою зниження 
цін, але проти них застосували 
вогнепальну зброю, було вбито 
десятки людей; вочевидь, від-
повідав за це той-таки уряд 
Хрущова.

Мислячий юнак Павло 
Отченашенко швидко зрозумів, 
що за декларуванням «провід-
ної ролі робітничого класу» 
криється лицемірний інтерес 
функціонерів компартії. І саме 
в цей час йому трапилася  
нагода особисто поспілкува-
тися з керманичем Радянського 
Союзу.

АНТиРАДяНсьКі ЛисТіВКи
Отченашенко працював у моло-
діжній будівельній бригаді. 
«Мене висунули на зліт ударни-
ків праці, що відбувся в Москві. 
Від Одеси нас було четверо. За-
хід проходив у кремлівському 
Палаці з’їздів. За нами пильну-
вали. Під час обідньої перерви 
накрили столи, добре навіть 
вино було. Якийсь чоловік у ци-
вільному попередив, щоб ми на-
повнили бокали, бо до нас піді-
йде Микита Сергійович Хрущов. 
І от він увійшов, наблизився до 
столиків, де були хлопці з БАМу, 
потім іще до інших делегацій, 
ну й до нас. «Поздравляю вас, 
одесситы!» – сказав він і поцо-
кався з кожним».

Хрущов не справив на Отче-
нашенка враження реформатора. 
Повернувшись додому, молодий 
будівельник почав пильніше при-
дивлятися до економічного ста-
новища людей, узагалі до тодіш-
ньої політичної системи. Довкола 
Павла згуртувалася група кри-
тично мислячої молоді, невдово-
леної всевладдям КПРС і злиден-
ним життям. Вони вирішили ма-
лювати карикатури на першого 

секретаря, вивішувати в Одесі та 
Іллічівську гасла проти його по-
літики. 13 вересня 1963 року 
почепили листівку: «Товарищ! 
Требуй отставки партии Хру-
щева! Повышение цен. Снижение 
зарплаты рабочим. Провал в сель-
ском хозяйстве». За кілька днів 
розкидали по вулицях іще 12 лис-
тівок, що містили антиурядові за-
клики.

Кілька карикатур Отчена-
шенко зробив зі зворотного боку 
на радянських пропагандист-
ських плакатах, які купив у кни-
гарні. За ними його й вираху-
вало КДБ через той-таки мага-
зин: купувати більшовицькі 
агітки охочих було небагато.

Наш співрозмовник згадує 
«гроно» високопосадовців КДБ, 
які опікувалися його справою: 
генерал-майор Куварзін, слідчий 
Рижко, майор Водоп’янов. У 
Одеському управлінні комітету 
хлопця старанно допитували: 

«На кого працюєте? Хто вам дає 
кошти?» Добре годовані праців-
ники тоталітарно-репресивного 
апарату, мабуть-таки, усвідомлю-
вали дріб’язковість і неперекон-
ливість своєї «діяльності» навіть 
для радянського правосуддя, тож 
Отченашенка хотіли звинува-
тити ще й у причетності до яко-
гось криміналу. Малює карика-
тури? Художник? Тоді має ціну-
вати ню – значить, йому можна 
«пришити» порнографію. КДБ 
часто застосовував такий метод 
дискредитації опонентів – полі-
тичним притягували за вуха до 
справи якусь гидоту, та ще й з 
аморальним забарвленням. Од-
нак щодо Отченашенка цього їм 
не вдалося.

У грудні 1963-го молодого 
дисидента судили. «Суддя був 
явно пов’язаний із КДБ, адвокат 
також. Я відмовився від його 
послуг, але він усе одно сидів 
поруч мене, як і два автомат-
ники». Суд тривав аж… півго-
дини: «Чи підтверджуєте, що це 
ваші листівки?» Отченашенко 
погодився. «Каєтеся чи ні?» 
–«Ні, я вважаю, що робив це 
свідомо і правильно». Вирок: 
чотири роки позбавлення волі.

Павла повезли в табори. Але 
дорогою трапилася зупинка. 
«Мені нічого не сповіщали. Зди-
вувало, що на якомусь вокзалі 
всіх етапників вантажили у «во-
ронки», а мене – у «Волгу», при-
чому посадили без наручників. 
Обабіч – двоє в цивільному».

Утім, такий респект не надто 
й здивував: особливе ставлення 
до політичних Отченашенко від-
чував уже не вперше. КДБ демон-
струвало специфічну «пошану» 
до тих небагатьох дисидентів, хто 
забезпечував роботою армаду ра-
дянських сексотів.

«Хоч вікна авто були зашто-
рені, через вітрове скло я поба-
чив, що ми в Москві. Упізнав 
Красну площу. Ми заїхали... у 
Кремль?»

У супроводі двох службістів 
у цивільному засудженого про-
вели за зубчасті червоні стіни, 
посадили в якійсь кімнаті. Про-
тримали там години чотири. 
Раптом відчиняються двері і 
входить Микита Хрущов.

«Йому просто цікаво було: 
чому проти нього протестує моло-
дий хлопець? Тоді, мабуть, не так 
багато на нього малювали кари-
катур, – посміхається Отчена-
шенко. Та й був Хрущов, мені зда-

МАЛЮЄ КАРиКАТУРи? 
ХУДОЖНиК? ТОДі МАЄ 
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лося, напідпитку. Підійшов до 
мене й каже: «Почему ты на меня 
бочку катишь? Хочешь сидеть? 
Ну и сиди». Його язик заплітався. 
Розвернувсь і вийшов, не давши і 
слова промовити у відповідь. По-
тім мене вивели, посадили в ма-
шину й повезли в тюрму, ну а 
звідти – етапом до Мордовії».

Тобто проти своїх опонентів 
Хрущов застосовував хоч і трохи 
пом’якшені, але ті самі методи, 
що й Іосіф Сталін, якого він на-
чебто викривав.

УКРАїНіЗАЦія УКРАїНЦя
Покарання Отченашенко відбу-
вав у мордовському таборі №11 
у селищі Явас. Зрусифікованого 
хлопця вразила «українська ді-
аспора», що становила добрячу 
половину контингенту тамтеш-
ніх політичних.

«Коли привезли до табору, 
до мене підійшов Василь Підго-
родецький. «Таке чудове ко-
зацьке прізвище, чому розмов-
ляєш російською?» – поціка-
вився він. Відтоді ми спілку-   
валися тільки українською. Це 
була чудова людина».

Отченашенко почав працю-
вати з Підгородецьким на пило-
рамі, придивлявся до нього. Цей 
львів’янин був старим бандерів-
цем. Коли розпочалася Друга сві-
това війна, вступив до молодіжної 
мережі ОУН. У середині 1948 року 
отримав завдання працювати на 
Східній Україні: пояснювати, хто 
такі націоналісти й чого вони 
прагнуть. Із цією метою Підгоро-
децький переїхав на Донбас. У лю-
тому 1953-го НКВС схопило його в 
Сталіному (Донецьку). Присудили 
25 років позбавлення волі, п’ять 
років заслання. Загалом відбув у 
неволі майже 32 роки: в омських, 
іркутських, мордовських таборах і 
на Уралі, демонстративно не схи-
ляючись перед режимом. Напри-
клад, 1954 року в дні офіціозного 
й пафосного, на весь СРСР, свят-
кування 300-річчя «возз’єднання 
України з Росією» Підгородець-
кий разом ще кількома в’язнями-
українцями вивісили чорний пра-
пор із написом: «Триста літ не-
волі».

«Він мені розповідав про ви-
звольний рух, про повстанців, 
про те, як кадебісти переодяга-
лись у їхню форму, грабували і 
вбивали людей, щоб викликати 
опір населення. Дуже багато 
розповідав про Бандеру й Шухе-
вича» – каже дисидент.

Уже на свободі за часів неза-
лежності Отченашенко зустрівся 
зі своїм тюремним то варишем на 
котромусь з’їзді товариства ре-
пресованих. «Тепло обнялися, 
поспілкувалися. Він сім’ї не мав – 
був трохи горбатий, та й у поваж-
ному віці вже вийшов на волю. А 
помер мало не жебраком».

Коли Отченашенко звіль-
нився з таборів, Хрущов уже був 

не біля керма: його під час крем-
лівського перевороту 1964 року 
усунув Лєонід Брєжнєв. У Одесі 
жити дисидентові не дозволили. 
«У паспортному столі сказали – 
не ближче, ніж за 100 км».

Обмеження у правах без жод-
них підстав, за так званим теле-
фонним правом, застосовували до 
багатьох дисидентів, які вже на-
чебто відбули терміни покарання. 
Отченашенко влаштувався на ро-
боту в Білгороді-Дністровському, 
споруджував там житловий ма-
сив, курортну зону. Спробував по-
новитися на навчання в Одесь-
кому будівельному інституті – не 
прийняли. Бо на «шлях виправ-
лення», як казали комуністи, 
тобто колаборації з ними, Отчена-
шенко не став. І хто знає, може, 
знову пішов би по тюрмах. Бо ко-
муністичний режим отримав уже 
свідомого ворога.

Навесні 1990 року разом із 
Петром Чернишуком він задумав 
іще одну відверто антирадянську 
справу. Чернишук – знаний у 
Білгороді-Дністровському рухі-
вець, як згадує Отченашенко, «пе-
ред тим у сквері розбив сокирою 

пам’ятник Лєніну – відрубав йому 
голову». 

У центрі, на вулиці того-таки 
Лєніна, стояла будівля міськви-
конкому – комуністичної адмі-
ністрації. Над нею майорів чер-
воний прапор. Навесні 1990-го 
Чернишук із заднього двору по-
жежною драбиною виліз на по-
крівлю і зняв його, Отченашенко 
і ще кілька друзів стежили, щоб 
ніхто не заважав. Потім акти-
вісти вийшли на площу перед 
виконкомом, зачекали, поки 
зберуться люди, й підпалили 
червону тканину. Очільник місь-
кради Артеменко пообіцяв пору-
шити проти них кримінальну 
справу. Але влада тріщала по 
швах, СРСР розвалювався. Но-
менклатура рятувала власні 
шкури – їм було не до знамен.

ОДесьКі ДисиДеНТи 
На Одещині, крім Отченашенка, 
жили й відкрито боролися з кому-
ністичним режимом відомі диси-
денти Святослав Караванський, 
Ніна Строката, Василь Барладяну. 
І досі там серед провідників укра-
їнської ідеї Олекса Різників, диси-
дент радянських часів. Нині в 
Одесі діють осередок Всеукраїн-
ського братства ОУН–УПА, об-
ласна організація Всеукраїнського 
товариства політичних в’язнів і 
репресованих. Але й основні опо-
ненти незалежницької думки на 
Півдні – ті самі вчорашні кому-
ністичні номенклатурники – досі 
при грошах і владі.

«У всіх одеських ВНЗ викла-
дання ведеться російською мо-
вою. Навіть у педагогічному 
університеті, – констатує диси-
дент. – Я поставив запитання: 
чому студенти, які закінчили 
українські школи, у вишах 
вчаться російською? Мені від-
повіли, що українською бракує 
освітньої літератури. Але ми з 
Олексою Різниківим склали 
план відвідування всіх навчаль-
них закладів, а особливо шкіл, 
із лекціями. Крім того, виїж-
джаємо в райони області».  

Запитаю, як ставиться міс-
цева влада на чолі з українофо-
бом Олексієм Костусєвим до ко-
лишніх репресованих, дисиден-
тів: «Нас навіть не кличуть на 
урочистості, присвячені Дню 
Незалежності. Збори проводять 
в Одеському оперному театрі, до 
президії запрошують ветеранів 
Другої світової війни, а нас обхо-
дять». 

На Одещині жили  
й відкрито 
боролися  

з комуністичним 
режимом  

відомі дисиденти 
Святослав 

Караванський,  
Ніна Строката, 

Василь Барладяну, 
Олекса Різників
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Журнал «Український тиждень» та Книгарня «Є» запрошують 
на зустріч у рамках проекту «Європейський досвід»

Наш гість – ГАННЕ СЕВЕРІНСЕН

ВХІД ВІЛЬНИЙ

ХАРКІВ
3 вересня (субота), 2011 рік
17.00
Книгарня "Є", вул. Сумська, 3

ЛЬВІВ
6 вересня (вівторок), 2011 рік
18.00
Книгарня "Є", просп. Свободи, 7

ГАННЕ СЕВЕРІНСЕН – 
викладач, магістр історії та політології.

Працювала на Гельсінкський комітет із прав 
людини.
1994–2007 – депутат парламенту Данії.
1991–2008 – член Парламентської асамблеї Ради 
Європи.
1995–2007 – Співдоповідач Моніторингового 
комітету Парламентської асамблеї Ради Європи.
29 червня – 12 жовтня 2007 року – голова 
Спеціального комітету Ради Європи зі 
спостереження за позачерговими 
парламентськими виборами в Україні.

Була спостерігачем на виборах у різних країнах: 
Росії, Азербайджані, Боснії, Туреччині.
Президент організації «Європейська 
медіа-платформа».
Радник (на добровільних засадах) українського 
уряду у 2008–2009 роках.
Член наглядової ради Української школи 
політичних досліджень.
Член Ради Інституту світової політики в Україні.

Заступник голови ради Данської технічної ради, 
член ради Данського інституту з прав людини та 
інших організацій своєї країни.
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З
азирати за межі теперіш-
нього часу можна по-різ-
ному. Є ірраціональні спо-
соби пізнання майбутньо го, 

на які завжди буде масовий по-
пит: таємнича магія видінь і від-
чувань новітніх Нострадамусів 
нестримно вабить можливістю 
«побачити» те, що буде завтра, 
колись. А ось у випадку з Іва-
ном Франком доводиться гово-
рити передусім про можливості 
«здисциплінованого розуму» 
(так висловився про особливості 
його інтелекту Євген Маланюк). 
Прогнози цього мислителя ви-
пливали з його аналітики, що 
спиралася на логічні аргументи. 
Якщо Леся Українка володіла 
даром Кассандри, трагічної про-
рочиці, якій «сила чарівна» фан-
тазії не раз малювала перед її 
внутрішнім зором моторошні 
картини майбутнього, то у Фран-
кових «пророкуваннях», схоже, 
небагато містики. Зрозуміти за-
втрашній день людського буття 
йому допомагало «углибання» в 
суть явищ та ідей. Він бачив їх у 
динаміці, а це означає, що його 
цікавив не лише їхній теперіш-
ній стан, а й розвиток, перспек-
тива.   

У вагітному соціалізмом  
ХІХ столітті проектування май-
бутнього було мало не лихоман-
кою. Молодий Іван Франко та-
кож захоплювався соціалістич-
ними ідеями, які орієнтували 
свідомість на «світле майбутнє». 
Саме «за соціалізм» його, духо-
вного учня Михайла Драгома-
нова, арештовували і судили 
(вперше це сталося 1877 року). 
Проте Франкова інтелектуальна 
біографія засвідчує разючу сві-
тоглядну еволюцію мислителя. 
Минув час – і він став жорстким 
критиком соціал-демократич-
них доктрин. Причому його кри-
тика мала прогностичний ефект, 
адже йшлося про доктрини, які 
претендували на те, щоб уже в 
найближчому історичному часі 
стати сценаріями ощасливлення 
людства. ХХ століття давно по-
заду, тож Франкові думки тепер 
можна проектувати на історію, 
що відбулася. Маю на увазі пере-
дусім праці, написані напри-
кінці ХІХ – на початку ХХ сто-
літь: «Соціалізм і соціал-демо-
кратизм» (1897), «Поза межами 
можливого» (1900), «Що таке по-
ступ?» (1903), «До історії соціа-
лістичного руху» (1904) тощо. У 
радянський час їх приховували 

від читацької аудиторії, оскільки 
«рево люці онер-демократ» Іван 
Франко поставав у них зовсім не 
таким, яким його показувало 
«марксистсько-лєнінське» фран- 
кознавство. Уявити тільки: 
Франко критикував Маркса й 
Енгельса! Взявшись за реаліза-
цію їхніх ідей, доводив він, 
можна потрапити не в рай, а в 
казарму. 

«ОБЩеРУсиЗМ»  
і УКРАїНЦі  
Серед ілюзій молодості, від яких 
Франко згодом звільнився, була 
віра в те, що вирішення політич-
них завдань (зміна суспільного 
устрою) мало не автоматично 
зніме з порядку денного й націо-
нальні проблеми. Головне – со-

ціалізм, а решта розв’яжеться 
сама собою – таким було поши-
рене уявлення в колах молодих 
соціалістів другої половини 
1870-х років. Озираючись на той 
час, Франко писав, по суті, й про 
свої невиправдані сподівання: 
«Під впливом непереварених со-
ціалістичних теорій одна часть 
найгарячішої і найздібнішої мо-
лодіжі доходила до повної нега-
ції всякої народності (національ-
ності. – Авт.), до погляду, що в 
Елізіумі будущого, недалекого 
(як тоді вірили) соціалістичного 

раю потонуть усякі національні 
партикуляризми і що загалом 
розв’язання економічних питань 
безмірно важніше від усіх ін-
ших. /…/ В кругах української 
молодіжі – та й не тільки моло-
діжі – панувало переконання, 
що розвій іде до зливання на-
родностей докупи і що плекання 
якоїсь національної окремі-
шості, то регрес» («З остатніх де-
сятиліть ХІХ віку», 1901).

Про «Елізіум… недалекого 
соціалістичного раю» зрілий 
Франко писав з іронією: у 1901 
році він уже добре уявляв, ЩО 
то за Елізіум. І якби машина 
часу могла перенести «круги 
української молодіжі», про які 
він згадує, рівно на 100 років 
уперед, себто в другу половину 
ХХ століття, то виявилося б, що 
«упованіє» тієї «молодіжі» на 
«зливання народностей» пере-
йняла верхівка КПРС, яка майже 
тими самими словами закли-
нала: з розвитком соціалізму 
відбуватиметься процес «злиття 
націй»! І комуністична машина 
робила все для того «злиття»: 
уніфікувала, асимілювала, боро-
лася з «буржуазним націоналіз-
мом», розчиняла все, що не ро-
сійське, в російському…   

Франкові така печальна пер-
спектива була зрозумілою. Тому 
він рішуче виступив проти «об-
щерусизму», який відбирав в 
українців кращі молоді сили і 
кидав їх у горнило загальноро-
сійської політичної боротьби. 
Згадавши імена Желябова й Ки-
бальчича, що, так само як і «со-
тки інших українців», «пішли… 
на боротьбу за всеросійську ре-
волюцію», він зрештою пожал-
кував: «Якби ті люди були зу-
міли віднайти український наці-
ональний ідеал, оснований на 
тих самих свободолюбивих дум-
ках, якими вони були пройняті, 
і якби повернули були свої ве-
ликі сили на працю для того іде-
алу серед рідного народу, якби 
поклали були свої голови в бо-
ротьбі за той ідеал, ми були б 
нині величали їх пам’ять у ряді 
наших найліпших борців і – 
справа вільної, автономної Укра-
їни стояла б нині і в Росії, і в Єв-
ропі як справа актуальна, що 
жде свого рішення, і, може, зо-
всім іншим шляхом ішов би роз-
вій молодих українських поко-
лінь!» («З кінцем року», 1897).

Франкова стаття викликала 
полеміку «між своїми»: розло-

УЧЕНЬ 
ДРОГОБИЦЬКОЇ 
ГІМНАЗІЇ.  
У вагітному 
соціалізмом 
XIX столітті 
молодий 
Франко теж 
захоплювався 
ідеями 
«світлого 
майбутнього»

іНТеЛеКТУАЛьНА БіОГРАФія 
ФРАНКА ЗАсВіДчУЄ 
РАЗЮчУ сВіТОГЛяДНУ 
еВОЛЮЦіЮ МисЛиТеЛя

27 серпня  
виповнюється 

155 
років з дня  

народження  
Івана Франка
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гою реплікою «Не так тії вороги, 
як добрії люди» на неї відреагу-
вала Леся Українка. Торкнув-
шись теми «Желябових і Ки-
бальчичів», вона зауважила, що 
боротьба за «політичну волю» є 
«неодмінною умовою» націо-
нального визволення. Виходило 
знову-таки «за Драгомановим»: 
головне – повалити старий по-
літичний устрій і запровадити 
новий, соціалістичний… Іван 
Франко вважав, що так мислять 
«українські радикали, які при-
знавали себе в першій лінії соці-
алістами, а тільки в другій – 
українцями». Нагадаю: йдеться 
про 1897 рік. Хронологія тут 
важлива, оскільки й Українка 
також змінювалася, причому 
саме у Франків бік! Її захоплення 
соціалістичними ідеями змі-
няться кассандринськими візі-
ями ХХ століття: 1907-го вона 
напише драму «Руфін і Пріс-
цілла», чи не першу європейську 
антиутопію, перейняту тривож-
ними застереженнями стосовно 
того ж таки «Елізіуму соціаліс-
тичного раю». У ній виразно від-
чувається національний біль 
поетеси, її передчуття того, що 
зрештою й станеться з Україною 
в часи «розстріляного Відро-
дження».

Так ось, уже наприкінці 
1890-х Франко чітко усвідомлю-
вав, що національна проблема-
тика самодостатня і що її не 
варто ставити в залежність від 
наслідків «класової боротьби». 
Історія СРСР, що завершилася 
крахом «червоної імперії», під-
твердила його правоту. Ті, хто 
проповідував «злиття націй», 
зазнали жорстокої поразки. Ми-
моволі пригадується останнє 
інтерв’ю першого і єдиного пре-
зидента СРСР Міхаіла Ґорбачова, 
яке він дав невдовзі після при-
йняття відомих Біловезьких 
угод грудня 1991 року. На запи-
тання молоденького журналіста 
Діми Діброва, який тільки-но 
приїхав із провінції завойову-
вати Москву: «Що ви вважаєте 
своєю головною помилкою?» – 
той відповів: «Мы недооценили 
значения национального вопро-
 са». Характерне зізнання: кому-
ністи завжди вважали (вслід за 
Марксом та Енгельсом), що «у 
пролетариата нет отечества». А 
виявилося, що є! Для того щоб 
зрозуміти це раніше, потрібно 
було читати Івана Франка (та й 
Михайла Драгоманова також).

«НОВе ЄВАНГеЛіЄ»
У статтях, написаних на рубежі 
століть, Іван Франко не раз під-
давав критичному аналізові го-
ловні постулати марксизму. Спи-
раючись на широкий спектр єв-
ропейської політичної думки 
першої половини ХІХ століття, 
він демонстрував історію ідей, 
їхнє визрівання та зіткнення й 
доходив висновку, що «для су-
часних і дальших поколінь 
буде добре, коли буде розбита 
легенда про їх (Маркса й Ен-
гельса. – Авт.) месіанство і не-
помильність, про те, що вони 
майже з нічого сотворили «нау-
ковий соціалізм» і дали в своїх 
писаннях нову об’яву, нове єван-
геліє робочому народові всього 
світу». Франко навів безліч при-
кладів, які свідчили, що автори 
«нового євангелія» «черпали 
свої ідеї» не з повітря, а з праць 
попередників і «переробляли їх 
відповідно до складу свого ума 
для людей свого часу» (див. 
статті Франка «Соціалізм і со
ціалдемократизм» та «До іс-
торії соціалістичного руху»). 
Проте річ не тільки в запере-
ченні «месіанства», а й у засте-

реженні щодо небезпеки «пар-
тійної заїлості й фанатизму». 
Франко як у воду дивився: зго-
дом, коли «науковий соціалізм» 
стане в СРСР політичною прак-
тикою, хід подій остаточно пере-
конає, що марксизм-лєнінізм 
справді перетворився на «нову 
релігію», за найменше пору-
шення догматів якої можна 
втратити голову!

Власне, Франків критичний 
аналіз цінний саме застережен-
нями, адресованими «дальшим 
поколінням». Незгоду в нього 
викликав економічний фата-
лізм, що виплив із закону кон-
центрації капіталу. Думку про 
неминучість «щасливої буду-
чини», яку начебто «приготов-
ляє для нас» цей закон, мисли-
тель вважав ілюзією, роль еко-
номічних чинників в історії –  
перебільшеною. В економічному 
фаталізмі він вбачав недооцінку 
духовних чинників, штучне 

культивування ролі мас і відпо-
відно недооцінку особистості, 
індивідуального «Я». 

Проте найбільшої критики з 
його боку зазнала ідея «всевлад-
ства держави», яка начебто й 
мала стати гарантом справедли-
вості в грандіозному соціаліс-
тичному розподільнику. Його 
діагностика не може не вразити 
бездоганною точністю: у статті 
«Що таке поступ?» (1903) Фран-
 ко, по суті, передбачив мото-
рошні сценарії ХХ століття. Не 
знаю, чи був іще в Європі по-
чатку 1900-х років мислитель, 
який би так яскраво змалював 
суспільство, уражене тоталіта-
ризмом. Судіть самі: «Життя в 
Енгельсовій народній державі 
було би правильне, рівне, як до-
бре заведений годинник, – про-
гнозував Іван Франко. – Але є й 
у тім погляді деякі гачки, що бу-
дять поважні сумніви. Поперед 
усього та всеможна сила дер-

«Або візьмімо всі 
свої сили докупи і 
силкуймося 
встояти в 
конкуренції 
цивілізаційної 
праці, або зложімо 
заздалегідь зброю і 
скажімо собі, що 
ми сміття і січка, 
добра на пашу для 
інших, але не 
здібна зеленіти й 
нове зерно 
родити».

І. Франко, 1897 рік

ФРАНКіВ КРиТичНий  
АНАЛіЗ МАРКсиЗМУ ЦіННий 
сАМе ЗАсТеРеЖеННяМи, 
АДРесОВАНиМи «ДАЛьШиМ 
ПОКОЛіННяМ»

СИЛА 
ПУБЛІЦИСТИКИ. 
Галицькі 
видання, 
в яких 
друкувався 
Іван Франко
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жави налягла би страшенним тягарем 
на життя кождого по одинокого чоло-
віка. Власна воля і власна думка кож-
дого чоловіка мусила би щезнути, за-
нидіти, бо ану ж держава признає її 
шкідливою, непотрібною. Виховання, 
маючи на меті виховувати не свобід-
них людей, але лише пожиточних чле-
нів держави, зробилось би мертвою 
духовою муштрою, казенною. Люди б 
виростали і жили би в такій залеж-
ності, під таким доглядом держави, 
про який тепер у найабсолютніших по-
ліційних державах нема й мови. На-
родна держава сталась би величезною 
народною тюрмою.

А хто були б її сторожі? Хто держав 
би в руках кермо тої держави? Сього 
соціал-демократи не говорять виразно, 
та й в усякім разі ті люди мали би в 
своїх руках таку величезну власть над 
життям і долею міліонів своїх товари-
шів, якої ніколи не мали найбільші 
деспоти. І стара біда – нерівність, ви-
гнана дверима, вернула би вікном: не 
було би визиску робітників через капі-

талістів, але була б всевладність кер-
маничів – усе одно чи родовитих, чи 
вибраних – над міліонами членів на-
родної держави. А маючи в руках таку 
необмежену власть хоч би лише на ко-
роткий час, як легко могли б ті керма-
ничі захопити її назавсігди!»

Як точно «прочитав» Іван Франко 
майбутнє! Деспотизм замість свободи, 
закабалення замість соціальної спра-
ведливості, тюрма замість раю… 
Джордж Орвел писав 1948 року свою 
широко відому антиутопію «1984», ма-
ючи перед очима досвід со ціалізму по-
сталінськи, Франко ж спирався ли-
шень на аргументи власного «здисци-
плінованого розуму». І його висновки 
були підтверджені ходом самої історії; 
зрештою, печальним досвідом не 
тільки СРСР, а й усіх країн соціаліс-
тичного табору.

ДОРОГУ ЗДОЛАЄ ТОй, ХТО йДе
Спробою прозирнути в майбутнє є і 
Франкова поема «Мойсей» (1905). Я 
часто згадував її наприкінці 2004-го, 
коли вирувала Помаранчева револю-
ція. І студентам своїм казав: після 
Різдва ми на семінарі говоритимемо 
про цю поему, але прочитайте її краще 
зараз – зрозумілішими будуть ни-
нішні події. У Франковій поемі народ 
гебрейський, ведений пророком до 
землі обітованої, сподівається, що, 
коли мета буде досягнута, настане рай. 
І тільки сам пророк знає гірку правду: 
раю не буде. І тоді в нього з’являється 
сумнів щодо мети: якщо «раю не буде», 
то для чого взагалі шукати ту землю 
обітовану? Трагедія пророка Мойсея у 
Франка саме в цьому його знанні й у 
цьому сумніві. Але пророки не мають 
права сумніватися в меті, інакше за 
ними ніхто не піде. Тому Бог і карає 
Мойсея, причому кара його тяжка: він 
ніколи не побачить омріяної землі! А 
що народ гебрейський? Він продовжує 
свою ходу. І місце пророка недовго 
було вакантним.

Перед нами розгортається універ-
сальна модель людського поступу 
(хоча думалося поетові, звичайно, про 
свій народ, схожий на «паралітика на 
роздорожжу»). 

Раю не буде, але йти треба, переко-
нує нас поет. Адже дорогу здолає лише 
той, хто йде. І сенс цього прямування 
не в очікуванні раю, а у вічному пориві 
до мрії, у важкій ході, яка й назива-
ється поступом. Тому й завершив Іван 
Франко свого «Мойсея» словами про 
те, що історія – це грандіозне драма-
тичне дійство, якому немає кінця:

і підуть вони в безвість віків, 
Повні туги і жаху,
Простувать в ході Духові шлях
і вмирати на шляху. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛИ.  
Іван Франко 
з Михайлом 

Коцюбинським 
і Володимиром 

Гнатюком 
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смерть книжки?

П
еребуваючи в українському книжковому 
просторі, складно говорити про світові 
тенденції, та навіть і не про світові – усе 
одно складно. Руху майже немає, про-

блеми давно означено та обговорено, змін на 
краще найближчим часом не передбачається. Ба 
навіть можна поставити собі запитання: що вза-
галі чекає на паперову книжку? Адже, попри 
клінічний стан мережі розповсюдження у біль-
шості регіонів, якісь книжки у нас таки видають, 
купують та ще й читають. Згаданий простір не є 
ізольованим і так чи так мав би якось реагувати 
на зовнішні подразники й, сказати б, цивіліза-
ційні виклики. А основні виклики, як відомо, 
зводяться до того, що паперові видання стрімко 
й незворотно втрачають позиції. Зрештою, на-
ступ електронної літератури прогнозували, 
проте мало хто сподівався, що все відбудеться 
так швидко. В Америці уже сьогодні таких кни-
жок продається більше, аніж паперових. Слід 
очікувати, що тенденція за якийсь час досягне 
Європи, потім Росії, згодом і нас. Себто фору в 
кілька років вітчизняні видавці мають, хоча все 
рухається до дальшого витиснення з ринку 
старих-добрих книжок, друкованих у звичний 
спосіб. 
Хоча у вітчизняних реа-
ліях процес може піти 
цілком некеровано. Ска-
жімо, з огляду на невре-
гульованість юридич-
ного боку питання, коли 
мережею гуляє великий 
масив «піратських» текстів українською та 
російською, котрі можна скачувати цілком 
безкоштовно. Що, своєю чергою, робить будь-
яке маркетингове прогнозування та бізнесові 
розрахунки доволі туманними й двозначними. 
Втім, якщо припустити, що за вирішення цієї 
проблеми візьмуться серйозно й почнеться ма-
сова зачистка «літературних піратів», можна 
передбачити, що кількість читачів електро-
нних видань перевищить навіть прогнозовані 
видавцями 5–10% загального ринку. Чому б і ні, 
особливо коли враховувати специфіку вітчиз-
няного книжкового ринку – фатально малу 
кількість книгарень, засилля в більшості з них 
російської літератури, зрештою, ціни. В ідеалі 
електронна книжка дає змогу цьому зарадити 

ці проблеми – тобі не потрібно шукати книжко-
вого магазину, ти можеш не зважати на полі-
тику його власника, та й переплачувати йому 
теж не доведеться. Інша річ, що на сьогодні в 
електронному вигляді є не так уже й багато лі-
тератури українською (те ж саме стосується й 
аудіокнижок, але це вже зовсім інша, хоча не 
менш сумна історія). 
Так чи інакше за всім цим надзвичайно цікаво 
спостерігати. Оскільки нічого так не пригнічує, 
як, скажімо, українське метро, в якому дедалі 
рідше зустрінеш громадян-пасажирів із книж-
кою в руках. Натомість щоразу більше з’являється 
пасажирів (переважно молодих), озброєних різ-
номанітними девайсами. Щоправда, зазвичай 
вони грають у які-небудь безкінечні ігри чи слу-
хають яку-небудь (теж, підозрюю, переважно пі-
ратську) музику, проте сам факт присутності в 
них цих носіїв лишає бодай гіпотетичну надію на 
те, що в майбутньому вони закачають до своїх 
пристроїв коли й не класику вітчизняної літера-
тури, то принаймні якісь підручники. Оскільки 
сподіватись на тріумфальне повернення до гро-
мадського транспорту паперової книжки якось 
не випадає. Та й чого можна чекати за умов, коли 

для пошуку необхідного 
видання в книгарні по-
трібно мати справді ве-
лике бажання та достат-
ній запас часу. Підозрюю, 
що мешканці Києва, 
Львова чи Харкова мо-
жуть зі мною не погоди-

тись, проте раджу їм як-небудь за нагоди по-
шукати видання своїх улюблених (бажано 

українських, якщо такі є) авторів у книгарнях 
міст (а краще містечок) Східної та Південної 
України. Можливо, після цього у них виникне 
ідея підтримати яку-небудь буржуйську корпора-
цію і купити електронний носій.
Утім, зовсім не хочу, аби склалося враження, ніби 
я агітую тут за електронні читалки. Скоріше на-
впаки – не знаю, що примусило б мене відмови-
тися від перечитування старих, потяганих у до-
розі й куплених на всіляких розпродажах та по 
букіністах антологій чи окремих томів із повних 
зібрань. У кожного свої слабкості – хтось любить 
запах паперу, хтось: технічні інновації. Головне 
при цьому – не забувати літер. 

В АМеРиЦі УЖе сьОГОДНі 
еЛеКТРОННиХ КНиЖОК 
ПРОДАЄТься БіЛьШе, 

АНіЖ ПАПеРОВиХ

Автор: 
сергій 
Жадан





с
лово «аматор» з латини пе-
рекладається як «той, хто 
любить», та з часом воно 
набуло негативних конота-

цій, тепер так називають тих, 
хто неякісно виконує свою ро-
боту. Було б неправильно врахо-
вувати лише техніку, яка відто-
чена в професіоналів. Любов до 
гри є козирною картою аматорів, 
адже їхнє захоплення переда-
ється глядачеві. 

На думку Андрія Приходька, 
який має режисерський досвід 
роботи як з аматорами Театраль-
ного центру НаУКМА, так і з про-
фесіоналами Театру імені Івана 
Франка, окрім технічної недоско-
налості любителям влас тиво «го-
дувати» глядача особистими 
проблемами. «З одного боку, 
аматорство грішить необов’яз- 
ковістю – акторська правдивість 
потребує зусиль. Часто воно стає 
нішею для нереалізованих лю-
дей, які наповнюють гру без-
ліччю власних комплексів, – 
каже він. – Однак з іншого – 
може бути блаженним дилетант- 
ством, яке, не знаючи, як треба, 
увесь всесвіт перегорне в пошу-
ках божественної правди». 

За словами акторки «Чорного 
квадрата» Аліни Тунік, яка має 
досвід роботи в державному теа-
трі, якщо аматори мають можли-
вість програти свої проблеми і пе-
рейти до творчості, то в професій-
ному театрі актори несуть цей 
тягар із собою, полегшуючи його 
алкоголем абощо. Любительські 
майданчики стають притулком 
лікувального театру психодрами. 
До того ж вони дають більше сво-
боди: «У «Чорному квадраті» я 
можу сама щось зробити, і ймо-
вірність того, що це випустять на 
сцену, висока, а в Театрі росій-
ської драми хоча й спонукають 
ставити самостійні роботи, вони 
лишаються за лаштунками. У 
професійному театрі, як правило, 
є кістяк із 10 людей, які регулярно 
виходять на сцену, інші ж 90 

страждають, спиваються, чекають 
свого зоряного часу в масовках».

Аматори не бувають байду-
жими до гри, грошей за неї не 
отримують, єдиним стимулом є 
задоволення. Держава не фінан-
сує такі театри. Продавати квит - 
ки вони часто не мають права, а 
гроші з глядачів збирають лише 
на добровільній основі. На кос-
тюми, декорації, ремонти примі-
щень витрачаються власні кошти 
акторів.  Люди йдуть звідти че-
рез бажання зробити кар’єру чи 
створити родину, матеріальна не-
зацікавленість лишає тільки тих, 
для кого цінною є саме творчість. 

Для порівняння: у Польщі не 
говорять про аматорські театри, 
натомість кажуть про альтерна-
тивний театральний рух, який 
вирізняється передусім творчою 
зацікавленістю учасників. Біль-
шість польських театрів нале-
жать саме до цього руху.

Утім, любительські театри не 
обходяться без професійної 
освіти – її здебільшого мають 
режисери. Для акторів влашто-
вують регулярні заняття, тому 
часто до назви театрів додають 

слово «студія». Освітлювачі й 
звукооператори навчаються на 
власному досвіді, декорації ви-
гадують самостійно або залуча-
ють знайомих художників. Не-
рідко аматорським театрам до-
водиться грати в залах 
навчальних закладів, у культур-
них центрах, де працюють їхні 
режисери. 

ТеАТРАЛьНий  
ПРОГНОЗ сТОЛиЦі
Найстарішому аматорському те-
атру столиці «Арсенал», що ко-
лись був творчим гуртком відпо-

відного заводу, 100 років. Візи-
тівкою є вистава «Тіль» за п’єсою 
Ґріґорія Ґоріна, в репертуарі є ще 
одна робота цього драматурга – 
«Забути Герострата». Режисер 
Михайло Бондаренко має про-
фесійну освіту й ставить і кла-
сичні, й авангардні речі.

Основою постановок іншого 
професійного режисера Юрія 
Сушка в театрі-студії «Райдо» є 
психологічний театр, однак у 
спектаклях не обходиться без 
експериментів. «Наш театр – це 
спроба знайти, розпізнати Лю-
дину, відчути міріади ниточок, 
що єднають кожного з усім ви-
димим і невидимим. Це шлях 
до самого себе й до серця кож-
ного», – каже режисер. Працює 
він з різними жанрами, у його 
репертуарі – містичний сон «Бо-
логоє блюз», лірична комедія 

«Ті, хто любить»
Українській публіці відомі лише одиниці аматорських і 
альтернативних театрів, та й ті популярні переважно серед молоді. 
Тиждень дізнався, що вони покажуть у новому сезоні

Автор:  
Ганна 

Мартюшева

ЛЮБОВ ДО ГРи 
Є КОЗиРНОЮ КАРТОЮ 
АМАТОРіВ
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«Ці вільні метелики!» (цю саму 
драматургію ставили в Київ-
ському Вільному театрі), драма 
«Гей, хто-небудь!», трагікарна-
вал «Чума на ваші дві родини» 
за п’єсою вже згаданого Ґоріна та 
дует двох коротких комедій в од-
ному спектаклі «Пропоную вам 
ризикнути!» – Антон Чєхов та 
Едуардо де Філіпо. У новому се-
зоні буде показано виставу за 
п’єсою «Друга смерть Жанни 
Д’Арк» болгарського драматурга 
Стефана Цанєва й авторську інс-
ценізацію повісті харківських 
фантастів Олді «Ваш вихід».

Чистотою захоплює гра під-
літків театру-студії «Лицедії». 
Актори почали навчатися з 10-
річного віку, зараз їм по 16–17 
років, і вони змушують глядачів 

плакати на виставі «А зорі тут 
тихі». Крім неї в новому сезоні 
покажуть драму за п’єсою Пе-
тера Турріні «Полювання на щу-
рів».

Київський вільний молодіж-
ний театр «7» готує притчу-
казку «Тойбеле та її демон». У 
постановці випускника інсти-
туту Карпенка-Карого Олексан-
дра Птухи вистава обіцяє бути 
якісною, молодий режисер 
прагне «зробити аматорський 
театр професійним». Артистам 
викладаються сценічна мова, 
пластика й акторська майстер-
ність. «До нас може приєднатися 
кожен, однак бути в театрі не-
легко. Бо це передусім сім’я і ба-
гато роботи», – каже Птуха. До-
стойний виконавчий рівень він 
уже засвідчив спектаклем «Го-
лос. Версія» за п’єсою Жана 
Кокто. Окрім нього в новому се-
зоні йтиме експериментальна 
вистава «Паразити (любити й 
ненавидіти)» за новітньою ні-
мецькою драматургією і мело-
драма «Листи Асперна».

Єдиним в Україні театром, 
який із перших рук отримав тех-
ніку італійської комедії dell’arte, 
є «Оксюморон», актори якого 
навчалися в майстра Фабріціо 
Паладіна. Комедія dell'arte – це 
театр масок із типовими харак-
терами персонажів і, в поданні 
цього майстра, зі специфічною 
пластикою. Маски тут є не про-
сто додатками до обличчя, вони 
скеровують розвиток сюжету, 
передбачаючи не лише набір 
типових виражальних засобів, 
а й певний погляд на театр. У 
новому сезоні буде показано 
вже відому глядачам виставу 
«Комедь-ведмедь», створену в 
межах міжнародного проекту 
«Чєхов dell'arte», також готу-
ється прем’єра нового спекта -
клю-концерту з елементами 
опери та перформансу і, звісно 
ж, італійської комедії масок.

«Чорний квадрат» напри-
кінці минулого сезону провів ге-
неральні репетиції на глядача 
п’ятьох свіжих вистав, прем’єри 
яких розпочнуться з осені. Ди-
ректор театру Олена Єрмалаєва 
зазначає, що в колективі наміча-
ється тенденція ставити добрі 
спектаклі, адже всі втомилися 
від «злобної жорстокості життя». 
Серед нових такими можна вва-
жати «Їжачки в її очах» і «За-
прошення на світанок». Що ж 
стосується родзинки театру – 

імпровізації, то планують змі-
нити її формат.

сЦеНА яК ПАНАЦея
Знаним у творчих колах став 
театр-студія «З того світу», який 
показує вистави в залі психіа-
тричної лікарні імені Павлова. У 
ньому грає здорова молодь, але 
водночас професійний режисер 
Сергій Ененберг веде колектив 
під назвою «Будьмо!», у складі 
якого пацієнти лікарні. У новому 
сезоні працюватимуть над коме-
дійними мініатюрами Чєхова й 
Аверинцева, покажуть «Бурю» 
Шекспіра. Молодіжний театр 
відновить казки для дітей, по-
каже «Благовіщення діви Марії» 
Поля Клоделя і працюватиме 
над «Витівкою Великого Мертві-
арха» Мішеля де Ґельдероде. 
«Психологічний театр є основою 
наших досвідів у створенні його 
мовою міфології миттєвості. На-
магаючись не руйнувати життє-
вого ритму історії автора, ми 
слухаємо звучання тиші між ре-
пліками, коли хід часу зміню-
ється», – пише про себе театр. За 
словами Сергія Ененберга, у 
Києві є ще один майданчик, 
який використовує лікуваль-
ний вплив творчості, – «Паро-
стки» працюють зі слабкими на 
аутизм та хворобу Дауна. У них 
виходять надзвичайно зворуш-
ливі речі, однак, як і актори теа-
тру «Будьмо!», вони вразливі пе-
ред примхливістю аудиторії. У 
Житомирі також є «Дивосвіт»,  
у якому грають пацієнти психіа-
тричної лікарні.

Окремо від інших стоять 
плейбек-театри. В Україні їх на-
лічується сім: один у Житомирі 
(«Житомирський плейбек-те-
атр»), один в Дніпропетровську 
(«Сусіди»), два в Донецьку («Там, 
де ми», «Чемодан») і три в Києві 
(«Дежавю+», «Плейбек-театр іме-
 ні глядача», «Відображення»). 
Глядач розповідає свою історію, 
після цього актори намагаються 
якнайточніше зобразити її в різ-
них техніках, як динамічних, так 
і статичних. За словами актриси 
«Дежавю+» Катерини Титової, 
люди переважно закриті й розка-
зують поверхові історії, та коли 
знаходяться сміливці, готові від-
крити душу, артисти радіють, бо 
є що грати. Плейбек-театром за-
хоплюються професійні психо-
логи, які й виступають керівни-
ками акторських груп. Вистави 
мають терапевтичний ефект, 

ФесТиВАЛі 
АМАТОРсьКОГО 
ТеАТРАЛьНОГО 
МисТеЦТВА: 

«Рампа»  
(Дніпропе-
тровськ,  
листопад)

«Театральна 
сесія»  
(Дніпропе-
тровськ, квітень 
і листопад)

«Драбина» 
(Львів,  
листопад)

«Живи!»  
(мис Тарханкут, 
Крим, вересень 
або початок 
жовтня) 

«Добрий  
театр»  
(Енергодар,  
відбувається 
раз на два 
роки)

«Молоко» 
(Одеса, липень)
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адже поки людина перебуває під 
владою ситуації, їй складно ді-
яти, а такі інсценізації дають 
змогу побачити справу зовні, 
отримати владу над нею. Хоча за 
словами художнього керівника 
«Дежавю+» Володимира Саві-
нова, плейбек-театр відрізня-
ється від психодрами саме тим, 
що психотерапія не є його метою: 
«Наше завдання – зробити щось 
гарне, плейбек – це мистецтво з 
елементами шоу. Перформанси 
відкривають людей одне одному, 
дають змогу дослідити життєвий 
світ сучасних людей». 

АЛьТеРНАТиВи 
АЛьТеРНАТиВі
Близько п’яти років в Україні є 
театри вогню. Один із найбіль-
ших – КОТ («Киевский огненный 
театр»). У ньому немає режисера, 
кожну виставу виконавці фор-
мують разом. Вогонь не дає мож-
ливості працювати в примі-
щенні, так само як і досягати ви-
сокої глибини мовчання, однак 
може бути не лише інструмен-
том шоу, а й способом худож-
нього зображення персонажів. 
За таким принципом КОТ поста-
вив «Маленького принца». Утім, 
елементи шоу лежать в основі 
таких вистав. У Києві багато 
груп, що працюють з вогнем, од-
нак окрім КОТа, який організує 
фестиваль вогняних театрів, ви-
сокого рівня вдалося досягти 
лише театру «Проти ночі», ко-
трий веде свою школу. Серед 
майстрів жанру інших міст – те-
атр «Оберіг» (Сімферополь), орі-
єнтований на театральні поста-
новки з вогнем, харківська 
«Пантера», що ви окремлюється 
злагодженістю синхронних тан-
цювальних постановок, «Ге-
фест» (Євпаторія), який працює 
з вогнем на ходулях.

Розвивають аматори й мис-
тецтво мюзиклу, чим займається 
київський музикознавець Ста-
ніслава Лясота, що за участю 
професійних вокалістів та хо-
реографів поставила мюзикл 
«Нотр дам де Парі», який ітиме 
й у новому сезоні. До прем’єрного 
показу театр Comme il faut готує 
українськомовний мюзикл «Ка-
занова», написаний учасниками 
колективу.

«Сунична галявина» в Севас-
тополі вирізняється еклектич-
ністю погляду на мистецтво. 
«Театр різноманітний, як саме 
життя», – каже його керівник, 

історик за освітою Олександр 
Гайкалов, котрий не гребує за-
лучати до дійства все, що 
здасться принагідним. «Суни-
чна галявина» грала в лісі, на 
плотах, на археологічних роз-
копках, до її колективу належать 
люди різного віку – це сімейний 
театр, у якому грають і бабусі, і 
діти. За словами режисера, люди 
у віці не поступаються професіо-
налам, адже їм є що сказати. 

Дніпродзержинський «Деся-
тий квартал» знаний пластич-
ними постановками, до роботи 
над якими залучають хорео-
графа Анатолія Бедичева. Плас-
тична вистава «Corona astralis» 
на вірші Максиміліана Воло-
шина на фестивалі «Живи!» спо-
нукала аплодувати навіть тих, 
хто до того не сприймав ні такої 
поезії, ні пластичних спектаклів. 
Прем’єра нового сезону, близька 
до театру абсурду «Родина уро-
дів» за п’єсою Ліпскерова, обіцяє 
бути не менш яскравою. 

Постановки харківського «Те-
 атру на Жуках» різняться жан-
рово і стилістично, а до показу в 
новому сезоні тут готують одразу 
дві прем’єри: справжню лицар-
ську казку відомого французь-
кого письменника, написану для 
дітей піднесеною дорослою мо-
вою, й власну інсценізацію пові-
сті болгарського автора. Назви 
новинок прийнято робити сюрп-
ризом. Окрім них ітимуть і старі 
вистави «Вибір» за п’єсою Ґоріна 
«Забути Герострата», «Дванад-
цята ніч» Шекспіра, «We care a 
lot» за п’єсою одного з акторів те-
атру і «Пластилін світу» за Євґє-
нієм Клюєвим.

Мало який аматорський 
майданчик може похвалитися 
такою кількістю нагород, як у 
дніпропетровського народного 
театру-студії «Маски». За 40 ро-
ків існування він здобув 11 Гран-
прі театральних фестивалів у 
різних містах України. Цього-
річ покаже «Готель двох світів» 
за п’єсою франко-бель гійського 
драматурга Еріка-Ема нуеля 
Шміт  та. 

Аматорських колективів 
знач но більше, ніж можна уя-
вити. У кожному великому місті 
і в багатьох маленьких вони до-
повнюють, а іноді й замінюють 
собою державні театри. Відкри-
тий глядач, не заплющуючи 
очей на помилки, може відчути 
неабияку силу, яку любителі 
вкладають у гру. ф
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театр на Жуках, вистава We cAre A lot

театр-студія «райдо», вистава «чума на ваші дві родини»

театр на Жуках, вистава «єхай»
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Пенні Оджеда: «Щороку на розвиток некомерційної культури у США 
виділяють близько $3 млрд»

П
ро інституційну складову 
промоції некомерційного 
арту, його державну і при-
ватну підтримку в США 

Тиждень розмовляв із дирек -
тором з міжнародного розвит  - 
ку американської Національної 
фундації мистецтв (NEA) Пенні 
Оджедою.

БеЗ ЦеНТРУ
У. Т.: Американська система 
підтримки некомерційного 
мистецтва відома своєю децен-
тралізованістю. як діє ця 
схема?

– У США немає міністерства 
культури. Федеральна фінансова 
підтримка адресована саме не-
прибутковим мистецьким орга-
нізаціям, які відмовляються від 
розподілу зароблених грошей 
між власниками й акціонерами, 
щоб служити суспільству. До 
того ж у нас відсутній план роз-
витку культури для всієї країни. 
Замість однієї інституції, відпо-
відальної за всі види діяльності 
в цій царині, маємо багато різ-
них агенцій. Як-то, скажімо, На-
ціональну фундацію мистецтв, 
Національну фундацію гумані-
таристики, Інститут із музейних 
та бібліотечних служб. Департа-
мент внутрішніх справ США опі-
кується культурною спадщиною, 
насамперед монументами, які 
можете бачити у столиці, Ва-
шингтоні. Всі ці урядові агенції 
мають свої окремі бюджети.

На рівні штатів теж сприяють 
арту. В кожному з них діє власна 
мистецька агенція. Утримують її 
за рахунок тамтешніх податків та 
інших видів доходів. До того ж 
багато міст мають свої аналогічні 
структури. Отже, у нас є три ща-
блі сприяння мистецтву: феде-
ральний, штатів та місцевий. 
Щороку на розвиток некомерцій-
ної культури у США виділяють 
загалом близько $3 млрд.

У. Т.: Навіщо створили, примі-
ром, Національну фундацію 
мистецтв?

спілкувалася 
Жанна 

Безп’ятчук, 
Київ – 

Вашингтон

Гармонія мистецтва й грошей

58|УКРаЇнСЬКиЙ ТиЖДЕнЬ|№ 35 (200) 26.08 – 1.09.2011

наВігаТоР|чужиЙ ДосвіД



– Цю агенцію заснував Кон-
грес 1965 року як незалежну ін-
ституцію федерального рівня. 
Наголошено було на мульти-
культурній природі мистець-
кого надбання США. Окрім ін-
шого, в законодавчій базі, на 
яку ми спираємося, йдеться про 
те, що федеральний уряд пови-
нен допомагати створювати й 
підтримувати не лише культур-
ний клімат, який заохочує сво-
боду мислення, уяви та дослі-
дження, а й матеріальні умови, 
потрібні для вивільнення твор-
чих талантів.

NEA є виконавчим органом, її 
голову призначає президент 
США. Як і Національну раду з 
мистецтв – консультативний ор-
ган, що переглядає рекомендації 
нашої установи для надання 
грантів і схвалює чи відхиляє їх. 
Щороку глава Білого дому пропо-
нує в межах держбюджету певний 
обсяг фінансування для Націо-
нальної фундації мистецтв. Згідно 
із законом, 40% кошторису NEA 
виділяють відразу 56 мистецьким 
агенціям штатів та острівних те-
риторій та шести регіональним 
мистецьким організаціям. Гроші, 
які в нас залишаються, дістаються 
неприбутковим культурним ін-
ституціям через проведення кон-
курсу й оцінювання. Іншими сло-
вами, NEA може фінансувати по-
становку драми, опери, певну 
освітню програму з мистецтва, 
але не покривати капітальні й по-
точні витрати організації.

БеЗ «ДеРЖЗАМОВЛеНь»
У. Т.: які види мистецтва й 
пов’язаної з ним діяльності ви 
підтримуєте насамперед? чи іс-
нують пріоритети?

– У межах програми «Гранти 
для мистецьких проектів» орга-
нізації подають заявки. Зазвичай 
вони пропонують напрочуд різ-
номанітні речі: від творення та 
презентації мистецтва як такого 
до освітніх планів. NEA фінансує 
15 різних напрямів, а саме: твор-   
чі спільноти, культурні навчаль-   
ні програми, танці, дизайн, на-
родне і традиційне мистецтво, 
літературу, локальні організації, 
медіа-арт, музей, музику, музич-

ний театр, оперу, експозиції, те-
атр та візуальні жанри. Щоб ви-
вчити всі заявки, ми формуємо 
робочі групи. І критерії, за якими 
оцінюють аплікації, є дуже про-
стими й складними водночас: 
майстерність і мистецьке досяг-
нення. Наша головна мета – 
сприяти найкращим проектам в 
усіх царинах. Ми надаємо під-
тримку як маленьким арт-
установам у сільській місцевості, 
так і великим славетним органі-
заціям, як-то Музей мистецтва 
«Метрополітен» у Нью-Йорку.

У. Т.: Наскільки відповідає ре-
альності твердження, що при-
ватне фінансування важливіше 
для розвитку некомерційної 
культури та мистецтв у сША, 
ніж державне?

– Поглянувши на бюджет се-
редньостатистичної мистецької 
організації впродовж, скажімо, 
останніх п’яти років, ви помітите, 
що державні гроші в ньому ста-
новили відсотків 10–13 (це те, що 
вона отримує і у федеральному 
масштабі, й на рівні штату та 
міст). Решта коштів надходить із 
приватних джерел, а саме: від 
корпорацій, малого й середнього 
бізнесу, фондів, фізичних осіб. 
Також щось організації можуть 
заробити самостійно. Традиція 
приватного сприяння й філан-
тропії дуже добре розвинена у 
США. Завдяки цьому вдалося за-
початкувати й підтримати чи-
мало культурних інституцій. В 
американській історії ми можемо 
знайти багато прикладів, коли 
заможні люди створювали власні 
фонди задля суспільного блага. 
Можемо тут пригадати фундації 
Форда, Рокфеллера, Білла та Ме-
лінди Ґейтсів та інші.

У. Т.: яку роль відіграють по-
даткові стимули, коли йдеться 
про мистецтво? Вони реально 
збільшують у підсумку фінан-
сування?

– Іще на початку XX століття 
в Америці запровадили норми, 
завдяки яким донори можуть 
зменшити обсяг сплачуваних 
ними податків, роблячи внески в 
неприбуткові благодійні органі-
зації. Не скажу, що ці стимули – 
самодостатній двигун приват-
ного фінансування мистецтва, 
але свій ефект такий підхід 
справляє. До певної міри в цій 
системі громадяни мають змогу 

самостійно вирішувати, як роз-
порядитися власними грішми.

БеЗ КУМіВсТВА і сВОяЦТВА
У. Т.: як ви уникаєте суб’єктив -
ності, упередженості, кон-
флікту інтересів, корупції, при-
ймаючи рішення щодо грантів? 

– Наші співробітники не бе-
руть участі в оцінюванні заявок. 
Замість цього агенція запрошує 
до Вашингтона експертів і твор-
чих людей, які знаються на пев-
ному виді мистецтва, для залу-
чення в робочі групи. Звісно, до 
них не може ввійти особа, чия 
організація подала заявку на 
отримання гранту. Вони розгля-
дають зразки мистецьких ро  біт, 
обговорюють запропоновані 
проекти і, власне, оцінюють по-
дання. У підсумку – складають 
список проектів, рекомендова-
них для отримання допомоги 
від NEA. Лише після цього до 
справи підключаються наші 
співробітники, які визначають, 
скільки саме грошей має бути 
виділено на кожне з починань.

У. Т.: чи підтримуєте ви кон-
кретних митців таким чином, 
щоб вони могли зосередитися 
на творчості замість зароб  лян-
 ня на хліб насущний?

– Законодавство дозволяє 
нам фінансувати діяльність не 
індивідуумів, а тільки організа-
цій. Єдиний виняток – письмен-
ники. Програма підтримки літе-
ратури пропонує гранти для 
створення прози й поезії тим із 
них, які вже мають публікації. 
Завдяки цьому вони мають час, 
власне, для писання, досліджень, 
подорожей та власного розвитку. 
На жаль, нашого фінансування 
замало, щоб підтримати пись-
менника впродовж цілого року, 
але це шанс уникнути, приміром, 
роботи нічним офіціантом. Ми 
також надаємо стипендії пере-
кладачам художньої літератури з 
інших мов на англійську. Окрім 
цього, NEА призначає щороку 
премії видатним митцям у трьох 
категоріях: фольклор і тради-
ційне мистецтво; джаз; опера. На 
наш погляд, людей, які присвя-
чують цьому своє життя, треба 
шанувати. І, нарешті, слід заува-
жити, що, фінансуючи конкрет-
ний проект, ми все одно підтри-
муємо й особу, а не лише органі-
зацію загалом, бо в його бюджеті 
часто закладено гонорари для 
тих, хто над ним працює. 

Гармонія мистецтва й грошей

БіОГРАФічНА 
НОТА

Пенні Оджеда 
працює з міжна-
родними проек-
тами Національ-
ної фундації 
мистецтв від 
1991 року. Обі-
ймає посаду ди-
ректора з між-
народного роз-
витку, відповіда-   
ючи за діалог з 
урядовими аген-
ціями у відпо-
відній галузі та 
приватними 
фун  даціями ін-
ших країн. Є кон-   
сультантом із 
куль  турної полі-
тики, взаємодіє 
з Державним де-
партаментом 
США та інтерна-
ціональними ін-
ституціями, а са-
 ме: Організацією 
американських 
держав (OAS), 
ЮНЕСКО та Між-
народною фе-
дерацією рад з 
розвитку мисте-
цтва та мініс-
терств культури 
ЮНЕСКО (IFACCA). 
Має ступінь ба-
калавра з історії 
мистецтва та іс-
панської літера-
тури Четем-
коледжу.
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КіНО

«стародавній 
Меджибіж»

Меджибізький замок
(Хмельницька обл., Летичів-
ський р-н, смт Меджибіж)
VII Міжнародний фестиваль серед-
ньовічної культури пропонує занури-
тися в атмосферу героїчної минув-
шини, ознайомитися з культурою та 
побутом давнини. На гостей чекають 
середньовічна кухня, ярмарки та 
майстер-класи з ремесел, танців. 
Музична програма представлена 
українськими гуртами F.R.A.M (серед-
ньовічна музика/індастріал), «Риба-
жир» (регі), O`hamsters 
(irish folk-punk), біло-
руськими «Рокаш» 
(неофолк), Litvintroll (folk 
metal), Irdorath (trash-folk-
medieval) тощо. Фаєр-шоу 
представить театр вогню 
«Шер-Хан». 

«Дні мистецтва 
перфоманс у Львові»
та MediaDepo
Музей ідей,Галерея «Дзиґа», 
Музей ідей, Центр міської істо-
рії (Львів, вул. Валова, 12; вул. 
Вірменська,35; Богомольця, 6)
Тематичні проекти є частинами 
одного з найбільших в Україні 
contemporary art-фестивалів 
«Тиждень актуального мисте-
цтва». Куратором «Днів мистецтва 
перфоманс» стане Тамар Рабан. 
Україну представлять Влодко 
Кауфман, Мирослав Вайда, Воло-

димир Топій та Василь 
Бажай. Під керівництвом 
Януша Балдиґи (Поль-
ща) відбудеться Школа 
Перфомансу. MediaDepo 
презентує твори різних 
європейських медіа-
фестивалів.

Анонси

«Товстуни» розповідають, 
як легко ми переконуємо 
себе у власній потворності, 
а за хвилину – в красі

скінченним потоком, вибитись із якого не так про-
сто, коли вже в нього потрапив – рух тебе не відпус-
катиме, аж доки доведе до фінального місця 
призначення. Проте сюжет, на відміну від чіткого 
вектора пересування натовпу, весь час показує 
вихиляси, переплітаючи лінії, повертаючись назад 
і знову стрімко біжачи вперед. Герої зустрічаються 
між собою, худнуть, аби за який час зрозуміти, що 
чудово почуваються повними. Таким чином, 
фільм показує товстунів нормальними людьми, 
такими ж, які і всі, хто гладкими не є. Річ у нашій 
психіці, в нав’язаних суспільством стандартах. 

Нарешті, за рік після української прем’єри цієї 
стрічки на I Одеському кінофестивалі, вона 
таки з’являється в прокаті, хоч і в DVD-
проекції. Але краще пізно і як-небудь, ніж ні-

коли й ніяк. Бо «Товстуни» варті того, щоб їх чекати 
й таки побачити. Розумний, динамічний, оригіналь-
ній, багатошаровий, важливий, влучний, такий, що 
узагальнює або ж примушує рефлексувати і щось 
вирішувати у своєму житті – всі ці визначення, що їх 
зазвичай застосовують до багатьох і різних фільмів, 
у даному випадку дотичні до одного. Іспанський ре-
жисер Даніель Санчес Аревало яскраво дебютував 
2003 року зі своїм «ТемноСинімМайжеЧорним», 
але «Товстуни» яскравіші за «…чорний» і масивніші 
в усіх сенсах. Історії чотирьох людей (пар, сімей) так 
ґрунтовно виписані, такі схожі на реальність і вод-
ночас такі подібні до чудово-переконливої лекції 
про людські вади й вивихи психіки, що годі шукати 
аналогій та пояснень. Може, вони і є, але навіщо? 
Від «Товстунів» годі відірватися, хоч би як це збо-
чено звучало. По-перше, сценарій шалено цікавий, 
а по-друге, текст іде, як юрба на Хрещатику – не-

27–29 серпня 28 серпня–4 вересня27 серпня, 12:00
Майстер-клас  
із гончарства

Клуб «Культ Ра»
(Київ, вул. Володимирська, 4)
На двох гончарних колах (одне 
для дорослих, інше для дітлахів) 
усі охочі мають нагоду долучитися 
до одного з найдавніших реме-
сел. Вестиме зайняття майстер 
Мітяй. Повсякденний посуд, 
захисні обереги, художні витво-
ри у слов’янському стилі – глина 
віддає свої таємниці старанним 

рукам. Базові прийоми 
роботи з матеріалом, способи 
художньої ліпки та запікання 
– це і багато інших тонкощів 
мистецтва розкриються гос-
тям. На додачу Іван-чай усім 
учасникам та нагода забрати 
свої витвори після запікання 
наступного дня. 

Надмірна  
вага кліше

У кінотеатрах 
України від 
25 серпня
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2–4 вересня, 18:00
MERIDIAN CZERNOWITZ

чернівецький національний 
університет ім. Ю. Федьковича, 
внутрішній двір Ратуші, Художній 
музей (чернівці, вул. Коцюбин-
ського, 2; Центральна площа, 1; 
Центральна площа, 10)
Учасниками фестивалю стануть 
поети та митці з Австрії, Ізраїлю, 
Молдови, Німеччини, Польщі, 
Румунії, України, Швейцарії та 
Франції. Відбудуться презентації 
книжок Катерини Бабкіної, Богдани 
Матіяш, Юрія Андруховича, Ігоря 
Померанцева. Окрім численних 

літературних проектів заплано-
вані виставки кінетичних 
скульптур «Kinetic Lyrics», худо - 
жньо-поетичних колажів «Се-
крети», фотовиставка «Meta-
physics». Олег Скрипка та Лесь 
Подерв’янський представлять 
концерт-виставу «Гуманісти».

1 вересня30, 31 серпня, 20:00

Картина ставить жахливе у своїй чистоті, 
сакраментальне запитання: чи ж є різниця, яке в 
тебе черево, коли тебе саме таким (такою) любить 
твоя дружина (твій чоловік)? Так, надмірна вага 
робить людей психологічно й фізіологічно 
вразливими, хворобливішими, обмежує наші 
можливості, проте до любові це не має стосунку: 
Елвіса Преслі обожнювали навіть тоді, коли він 
шалено погладшав. Тож навіщо сушити собі мізки 
отим «чому»?

Ярослав ПідгораГвяздовський

«Літературна збірна 
України»

Книгарня «Є»
(Київ, вул. Лисенка, 3)
Українські літератори вийдуть 
на «гральне поле» з легкої руки 
Сергія Жадана під палітуркою 
збірки «Письменники про футбол. 
Літературна збірна України», де 
зібрана проза 11 авторів. Палітра 
найрізноманітніших настроїв 
і жанрів від драматичних до 
бурлескних, від публіцистичних до 
глибоко інтимних, від фантастичних 
до сатиричних. Усіх їх об’єднує 
стосунок до футбольної 
тематики. Окрім 
Жадана до презентації 
долучаться Олександр 
«Фоззі» Сидоренко, 
Макс Кідрук, Андрій 
Кокотюха, Олег 
Коцарев.

«Бляха муха»

Театр «Арабески», Фабрика 
повидла
(Харків, вул. Харківська  
набережна, 4; Львів,  
вул. Б. Хмельницького, 124)
Шість п’єс одного з 
найекстравагантніших та 
найзагадковіших польських 
авторів Станіслава Іґнаци Віткєвіча 
(«Мати», «Каракатиця», «Ласощі 
й макаки, або зелена пігулка», 
«Соната Вельзевула», «Вар’ят 
і монашка», «Бляха муха») 
вперше перекладено українською 

мовою. Над постановкою 
прем’єри співпрацюють театри 
«Арабески» (Харків, Україна) 
та «Коло» (Варшава, Польща). 
У виставі задіяні 15 акторів 
з різних міст України, серед 
яких Михайло Барбара, Ірина 
Волошина, Наталія Цимбал. 

CD

Kronos Quartet. Kimmo Pohjonen. «Uniko»
Альбом американського струнного квартету, ство-
реного разом із фінським акордеоністом Кіммо 
Похйоненом, – це сім треків органічного спла-
ву класичних творів із електронною музикою. 
Шекспірівську драматику на початку композиції 
«Utu» доповнено електронним бітом і потріску-
ванням, що переходить у атмосферу барселон-
ських вуличок Вуді Аллена. Дух бентежної втечі у 
треку «Plasma», відчуття простору східних рівнин 
і відчаю в пісні «Kalma». Здається, що нарешті 
встигаєш за музичною логікою творців, та вони 
знов опиняються попереду.

Incubus. «If Not Now, When?»
Платівка американських альтернативних рокерів 
викликає амбівалентні відчуття: з одного боку, на-
гадує саундтрек до банальної заокеанської коме-
дії. Здається, наче в бентежно-пошуковому житті 
музикантів усе зупинилось і хлопці засмагають 
десь на пляжі. Старі Incubus зринають напри-
кінці треку «Friends and Lovers», але ненадовго. 
Раптом у «Switch blade» з’являється звична ди-
наміка та фанківський грув. Наступним вражає 
«Adolescences», що скидається на колишніх «ін-
кубів», спраглих до бентежних мелодійних пере-
ходів.

Fair to Midland. «Arrows and Anchors»
У четвертому альбомі техаські музики продовжу-
ють дарувати треки із власного музичного рога 
достатку. За часів, коли всі невпинно змінюють 
стилі в пошуках актуальнішого саунду, ці хлопці 
залишаються вірні собі. На відміну від попере-
дньої платівки, в новому альбомі теми врізнома-
нітнились. Мелодійний альтернативний рок по-
єднується з усім підряд – від різних інструментів 
до експериментального вокалу.
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К
оли летиш над Європою, 
бачиш розсип вогнів, міс-
 та, стрічки автошляхів. 
Переліт над просторами 

Сибіру створює дивну ілюзію: 
планета здається ненаселеною.

АНАДиР
Перше, що помічаєш в аеро-
порту, – це маленька бруднувата 
купка снігу, яка не станула доте-
пер. І це влітку!

Летовище розташоване ли  ше 
кілометрів за 10 від міста, але 
шлях від трапа до готелю незви-
чайний. Дістатися до Анадира 
суходолом не можна: літаки сі-
дають і злітають на іншому бе-
резі величезного Анадирського 

лиману. Коли ця водна гладінь 
скута кригою, шляхами-зим ни-
ками бігають маршуртки, кру-
тячи колесами над багатометро-
вою товщею води. Або можна за-
платити додатково за місце у 
гвинтокрилі, який забирає за-
можніших полярників із аеро-
дрому. Що ж до нашого рейсу, то 
всіх його пасажирів по прибутті  
перевезли невеликі річкові ка-
тери.

На одному з них ми познайо-
милися зі Степаном Селезнем 
із Чернігівської області. Вияви-
лося, їхав на заробітки, уже ко-
трий рік калимить на Чукотці 
разом із бригадою будівельни-
ків, де майже всі з України. Ро-
бочі руки на Півночі потрібні, 
платять тут добряче, тож працю-
ють навіть турки й канадці. А от 
українські робітники працевла-

штовані не зовсім легально – 
принаймні деякі.

У самому Анадирі дивує під-
креслено строкате розфарбуван-
 ня будинків. І сучасні п’яти-
поверхівки тут стоять на палях, 
як на голках. Це спеціальні фун-
даменти для вічної мерзлоти, а 
складено місцеві будівлі з різно-
барвних блоків – синіх і бордо-
вих, брунатних і зелених, жов-
тих і блакитних... Тони притлум-
лені, неяскраві, і це зрозуміло: 
загальне свинцеве тло неба вже 
не так давить на очі. Часом на 
всю стіну красується якась вели-
чезна фотографія – парсуна 
евенської вродливиці, птахи, що 
летять, або вітрильники у морі.

яК ТАМ іЗ ПОГОДОЮ?
Із кліматом Чукотці загалом не 
пощастило: на сусідній Алясці 

Кольори 
чукотки

На Крайній Півночі Росії

Автор:  
сергій 

саканський

Фото:  
Андрій Акімов
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набагато тепліше й сонячніше. 
Річ у тому, що північні вітри  
дмуть саме на тутешні береги, 
що робить зиму ще суворішою. 
Літо часом спекотне, але завжди 
дуже коротке.

На узбережжі часто буває 
сильний, просто неймовірний 
вітер, тому все тут закріплено, 
зав’язано вузлами. Найпошире-
ніша деталь вбрання, як чолові-
чого, так і жіночого, – каптур. 
Неодмінно подбайте про цю 
примху місцевої моди й для себе. 
Вітер може здійнятися раптово, 
рекордні його пориви досягають 
80 м/c. Застібатися треба на-
мертво, по горло, до верхнього 
ґудзика.

Вітер може скінчитися так 
само несподівано. Залишиться 
тільки легкий шум у вухах. А 
якщо вирушите в глиб конти-
ненту, в один із запропонованих 
турів – на всюдиходах улітку, на 
оленях узимку, – то будете при-
ємно здивовані: там, за стіною 
сопок, вітер як вітер, цілком 
звичний для європейця.

ЛОНДОНсьКий 
МіФОТВОРеЦь
Лікар із Москви, з яким ми ле-
тіли в Анадир, розповів схожу на 
жарт дивину про чукотські реа-
лії. За його словами, місцеві не 
надто освічені жителі вважають 
олігарха Романа Абрамовіча... 
живим богом! Це нібито навіть 
зафіксовано в одному із прове-
дених на Чукотці соціологічних 
опитувань.

За часів путінського прав-
ління Абрамовіча двічі призна-
чали губернатором цього краю. 
Згодом президент Мєдвєдєв 
достроково припинив його по-
вноваження з формулюванням 
«за власним бажанням», однак 
уже за кілька днів по тому біз-
несмен стає депутатом місце-
вого законодавчого органу, пе-
ремагає на виборах із воістину 
рекордним числом голосів 
(96,99%) і його одноголосно 
обирають на посаду голови 
думи Чукотського автономного 
округу.

Фокус у тому, що речі та 
явища, принесені сюди осо-
бисто Романом Абрамовічем, 
чимось і справді нагадують да-
рунки вищих сил. Саме з його 
приходом місцевий люд довіда-
вся, що таке мобільний зв’язок, 
зарплатні картки, чартерні 
рейси тощо. 

Олігарх Абрамовіч і донині 
залишається спікером законо-
давчих зборів Чукотки… Хоча 
сам мешкає в Лондоні.

МАГНіТ ПОЛяРНОї ЗіРКи
В Анадирі люд іще добре вла-
штувався: місто розташоване 
кілометрів за 200 на південь 
від Північного полярного кола. 
Це коло – лише широта на гло-
бусі. Якоїсь межі на місцевості 
на кшталт Великого китай-
ського муру там немає, хоча на 
трасах стоять покажчики, мо-
нументи й арки – переважно 
для туристів.

Білібіно

Омолон

Певек

Егвекінот

Уелькаль

Лаврентія

ЕнурміноМис Шмідта
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СХІДНО-СИБІРСЬКЕ МОРЕ

АЛЯСКА

АВТОНОМія ПОТРеБУЄ «ВіЗи»
Чукотський автономний округ належить до прикордонної 
зони Росії, на його території діє відповідний режим. Тобто 
іноземці повинні оформити туди перепустку, а це склад-
ніше, ніж отримати візу в деякі країни. Дозвіл на в’їзд вида-
ють органи Федеральної прикордонної служби ФСБ Росії на 
підставі особистих заяв громадян або клопотань підпри-
ємств, наприклад турфірм. Важливо точно знати свій май-
бутній маршрут, оскільки пересування територією Чукотки 
відбувається з обов’язковою реєстрацією в усіх (!) пунктах пе-
ребування.

ЗОЛОТИЙ 
ХРЕБЕТ.

Саме тут у 
ХХ столітті 
знайдено 
величезні 

поклади 
дорогоцінного 

металу
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Межі Арктики вперше діста-
лися ще давні греки, й вони зо-
всім не були здивовані тим, що 
літнє сонце в Норвезькому морі 
не збирається ховатися за обрій. 
Оскільки років за 100 до їхньої 
знаменної подорожі один з учнів 
Платона довів існування цього 
явища на пальцях.

На широті кола полярний 
день триває лише добу, 
21–22 червня, тобто сонце не за-
ходить один раз на рік. А в пів-
нічних районах Чукотки денне 
світло панує близько місяця, в 
червні–липні. Взимку денне сві-
тило взагалі не сходить.

«Як ви живете серед полярної 
ночі?» – неодноразово дивува-
лися ми. «Так само, як і в поляр-

ний день, – знизували плечима 
тубільці. – Прокинувся – зна-
чить, ранок. Робочий день добі-
гає кінця – вечір».

Помилуватися полярним 
сяйвом так і не вдалося, бо в ко-
роткі літні ночі воно буває вкрай 
рідко і є більш характерним для 
осені й весни. Покоївка в готелі, 
дівчина-евенка Тінил (вона до-
зволила називати її Тетяною), 
натомість розповіла про інше 
споріднене явище, яке трапля-
ється з людьми в цих північних 
краях. На нього кажуть «поклик 
Полярної зірки», або просто «ме-
рячка». Буває, що ціла бригада 
будівельників раптом проки-
неться серед ночі, вийде з вагон-
чиків на вулицю і простує в тун-

еТиКеТ чУКчіВ
Не дивуйтеся, якщо на вході в які-небудь двері (магазину, 
під’їзду будинку) ви не одразу зможете з кимось розмину-
тися. Ми звикли спочатку випускати тих, що залишають 
приміщення, а потім уже входити самі. Тут, навпаки, спо-
чатку дають людині змогу опинитися в теплі. Ця чукотська 
звичка – від довгих морозних зим.

ВАРТО ПОБАчиТи
Анадир – місто-порт на крайньому північному сході Росії, 
адміністративний центр Чукотського автономного округу. 
Розташований на березі затоки Берингового моря в зоні 
вічної мерзлоти.
Полярне сяйво – оптичне явище у верхніх шарах атмо-
сфери, світіння окремих ділянок нічного неба, що швидко 
змінюється. Тривалість – від кількох хвилин до цілих діб.
Золотий хребет – засніжений гірський масив на території 
Чукотського автономного округу, простягається вздовж 
узбережжя Анадирської затоки. Найвища вершина – пік 
Іоанна (1012 м). У цих горах 1905 року знайшли промис-
лове золото, звідси й назва.
Арктична тундра – безліса природна зона, тягнеться на 
північ від зони тайги.

АНАДИР.
Адміністративний центр Чукотки
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дру, не розплющуючи очей. Або 
чукчі всім стійбищем знімуться 
з місця й рушають назустріч 
примарному вогню.

До цього дивного захворю-
вання, яке вивчав іще Бєхтєрєв, 
схильні люди з нестійкою психі-
кою та ослабленим здоров’ям. 
Воно виявляється в тому, що під 
час спалахів у небі людина тим-
часово відключається, перестає 
сприймати навколишнє, але чує 
дивні голоси, звуки, чарівний 
спів, бачить ангелів. От і йде їм 
назустріч – завжди на північ, у 
бік сяйва.

РеАЛьНісТь КРАйНОЩіВ
Утім, Крайня Північ вабить ба-
гатьох не тільки примарним 

сяйвом. Завербувавшись сюди 
на рік, відтак повернувшись до-
дому, люди часом місця собі не 
знаходять, їх тягне знову й 
знову до цих країв. Річ не лише 
в красі пейзажів: приміром, 
зводячи житлові будинки, тут 
можна отримати чималі гроші.

На Чукотці багато п’ють, – 
приїжджі й тубільці, і не 
тільки «щоб зігрітися». В або-
ригенів Півночі особливий ор-
ганізм: у ньому немає фер-
менту, що розщеплює алко-
голь. Тому їх надзвичайно 
легко споїти, з чого колоніза-
тори й користаються вже впро-
довж століть. Отруєння «пале-
ною» горілкою – одна з голо-
вних причин смертності на 

Чукотці. У віддалених від Ана-
дира населених пунктах навіть 
введено «п’яну п’ятницю», 
щось на зразок м’якого сухого 
закону. Це означає, що спиртні 
напої продають лише у три 
останні дні тижня. Також, 
пов’язано це з проблемою ал-
коголізму чи ні, але показники 
зростання кількості венерич-
них захворювань за останні 
роки на Чукотці жахають. 
Вони в кілька разів більші, ніж 
загальноросійські. 

ВічНОЮ МеРЗЛОТОЮ
Саме туди ми й вирушили з цен-
тру автономного округу в зазда-
легідь оплачений тур. Він вклю-
чав внутрішній переліт Анадир – 
Егвекінот і назад. Програми 
мандрівок називалися дуже по-
радянськи: «У гостях в оленя-
рів» із нічлігом у стійбищі, «У 
гостях у морських звіробоїв» із 
проживанням у селі чукчів Уель-
каль. Вартість турів – $3–7 тис. з 
особи, залежно від умов додат-
кового комфорту.

Мандрівникові на Чукотці 
потрібні терпець і додаткова ви-
тримка, слід завжди бути гото-
вим до екстремальної ситуації. З 
усіх знайомих мені місць, 
включно із сибірською тайгою, 
півострів тримає пальму (чи кар-
ликову березу?) першості за 
кількістю комашні. Окрім кома-
рів тут кишить: дрібною мош-
кою, чорними мухами, ґедзями 
та ще бозна-якими летючими 
упирями. Розумний турист – 
той, хто правильно вдягнувся. 
Усіляке антимоскітне вбрання – 
вітровки, енцефалітки, накомар-
ники-ка пе люхи тощо є в місце-
вій торговельній мережі. Але 
все-таки варто запастися зазда-
легідь як одягом, так і хімічними 
засобами. Це надійніше, а в ба-
гатьох випадках – дешевше. 

ПОЛяРНА КУХНя
Традиційно на стоянках у місцевих поселеннях частують 
олениною. Зауважимо: тут можна скуштувати її не 
тільки в «чистому» вигляді, а ще й супу з нею, або ж ку-
пити ковбаси того-таки походження.
Цікаво, що вартість 1 кг цього м’яса в столицях світу до-
сягає €60–70. Чукчі-оленярі здають його по 27 рублів за 
кіло (приблизно 10 грн). На ринку в Анадирі воно ле-
жить за 120–130 рублів.
На Чукотці полюбляють їсти молоді пагони полярної 
верби, дику цибулю і щавель. І, звичайно ж, ягоди: мо-
рошку, лохину, брусницю, шипшину.
Із-поміж приправ нам сподобався корінь п’упукит. За 
смаком він нагадує коріандр. Узагалі, рослинних харчо-
вих додатків у чукотської кухні не менше, напевно, ніж в 
індійської. Пелкумрет, лемкут, їечавтин, ип’ен, – так на-
зиваються місцеві корінці й трави.

ЯРАНГА.
Традиційне 
переносне 

житло чукчів
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Дмитро 
Вовнянко

інна  
Завгородня

Олена  
чекан

ігор  
Кручик

ПіД’їЗДи ПіДсВіДОМОсТі
Розмірковуючи про зміни, які 
сталися останніми роками в 
Польщі, заступник міністра 
закордонних справ Республіки 
Кшиштоф Становскі прига-
дав багатоповерхівки узбець-
кої столиці, а мені навіяв 
думку про Київ. «У кожному 
помешканні Ташкента блис-
куча чистота, – сказав чинов-
ник, – але на сходовому май-
данчику в кращому разі сміт-
ник. Якщо Польща сьогодні 
чимось відрізняється від, на-
приклад, Ташкента, то тим, що 
в будинку, де я мешкаю, моя 
дружина повісила на вікні схо-
дів фіранки. А сусідка поста-
вила квіти. І вони там є, бо ми 
знаємо, що президент не при-
йде прибрати в нашому 
під’їзді. Це ми відповідальні за 
свою країну». А ви самі миєте 
вікна у власному під’їзді чи все 
ще чекаєте на президента? 

АЗс НА ТРАВичЦі
На зеленій зоні неподалік бу-
динку розмістили АЗС. Не на 
всій, а лише на маленькому її 
клаптикові. Але обуренню 
людей не було меж. Рослин-
ності навколо лишається й 
так щороку менше. Останні 
латочки природи забудову-
ють. Їх роздушують колесами 
автівок. І до всього цього лиха 
на додачу – заправка… Проте 
минули місяці. І якось стало 
помітно, що з-під кущів та де-
рев зникло сміття. У приле-
глих чагарниках перестала 
влаштовувати гульбища аж 
надто весела молодь. Зелена 
зона біля АЗС набула догля-
нутого та охайного вигляду. В 
місцевої адміністрації до опі-
кування рослинами постійно 
не доходили руки. А заправка 
дбає про товарний вигляд не 
тільки свій, а й ділянки по-
руч.  

МОя ВиШиВАНКА
Білий батист, незакінчені бла-
китні волошки розсипом на 
рукавах. Я не знала про її існу-
вання: знайшла вчора в мами-
них речах, до яких не торка-
лася від того дня, як вона 
пішла в інші, сподіваюся, 
кращі світи. Не мала я на те чи 
сил, чи, може, мужності. «Буде 
тобі на згадку», – казала ко-
лись мамуся й просила, щоб я 
вибрала візерунок до вподоби. 
Вона вже хворіла, і я так боя-
лась поєднувати ту сорочку з її 
життям, що категорично від-
мовилась. Тепер знаю: вона 
таки взялася потайки шити, а 
закінчити не встигла. Успадко-
ваною голкою стібок до стібка 
гаптую собі вишиванку, пере-
тином ниток закодовую ма-
мині надії на мене, на мого 
сина, на весь наш рід. 

Таня  
Овчар

20 РОКіВ ТОМУ
Улітку, коли тринадцятий ми-
нало, завела щоденник. 
Смішно в ньому зараз читати 
мої дитячі припущення сто-
совно зникнення Ґорбачова. 
Того року навесні дві бібліоте-
карки вели жваву бесіду на 
тему: всі знахабніли, бо па-
плюжать ім’я Лєніна. У визна-
чальні для всієї України дні 
дядько привіз із далеких лісів 
Росії мертве тіло мого двою-
рідного брата Бориса, який 
їхав заробити грошей для но-
вого життя. Від 1 вересня я пе-
ревелася в іншу школу, фор-
 му було скасовано, піонерські 
галстуки теж. Через рік-дру-
гий поставили в Богуславі 
перший пам’ятник жертвам 
Голодомору. Моя бабуся від 
тієї новини плакала. 

НАФТАЛіН ДЛя ПАПУГ
Якось давно не дивився телеві-
зора. Увімкнув увечері, навман-
 ня попереключав канали – на 
кількох ідуть конкурси моло-
дих виконавців. Юнаки співа-
ють, члени журі авторитетно 
критикують. Усе начебто як го-
диться: нові обличчя, свіжі го-
лоси, безкомпромісні оцінки… 
Але який підтоптаний репер-
туар! Його неначе витягли з 
нафталіну: у кращому випадку 
звучать композиції 80-х – 90-х 
років, та й то англомовні чи ро-
сійські, лише зрідка українські.
Але ж із чужими творіннями 
далеко не заїдеш. Он подиви-
лися б ті телеюнаки на Володи-
мира Гришка: і голос оперний, і 
чолов’яга імпозантний, але, як 
папуга, лише все життя переспі-
вує чужі бородаті шлягери. 

сВяТО ВіНОчКА
Не знаю, кому більше дяку-
вати – етнічному руху в Укра-
їні, чи дівчатам із Femen, але на 
одному з останніх фольклор-
них фестивалів, що його прово-
дили в столичному скансені 
«Пирогів», мене вразила кіль-
кість кітчевих віночків зі стрі-
чечками. Другого дня фесту 
публіку потішали танцями 
два мажорчики à la «білі ко-
мірці» із ґьорлз у міні-спід-
ничках, у віночках та з кімнат-
ним собачкою. А третього дня 
до музею просто неба завітала 
група чи то сирійок, чи то ма-
рокканок, голови яких усіх 
без винятку понад паранджею-
буркою гордо прикрашали ві-
ночки зі стрічками. Може, ідея 
творців Гарнюні і Спритка таки 
віднайшла своїх адептів?  

Роман  
Кабачій
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ПеРеДПЛАТА ВиГіДНіША!
ПеРеДПЛАТіТь «УКРАїНсьКий ТиЖДеНь» ТА ОТРиМУйТе ЖУРНАЛ 

У ПіВТОРА РАЗА ДеШеВШе, НіЖ УРОЗДРіБ! 

інші переваги передплати:
• отримувати журнал зручно – додому чи в офіс

• вчасно – щотижня
• книжки в подарунок  

(за умови оформлення редакційної передплати на 6 або 12 місяців) 
• спеціальні умови участі в Клубі інтелектуальної книги (www.ibookclub.com.ua) –  

додаткова знижка 10% клубної ціни для передплатників «Українського тижня»

Увага! «Український тиждень» гарантує переадресацію видання у разі зміни адреси доставки  
та виключно за умови редакційної передплати. Просто попередьте нас за три тижні,  
зателефонувавши за номером +38 (067) 407 10 96 (callback), і Ви вчасно отримаєте  
свіжий номер «Українського тижня» на нову адресу.

Детальну інформацію можна отримати 
за тел. +38 (044) 351 13 00 або +38 (067) 407 10 96 (callback). 

Менеджер з передплати Ірина Приліпко peredplata@tyzhden.ua
www.tyzhden.ua

«Нова холодна війна. 
як Кремль загрожує і Росії, і Заходу» 
Автор: едвард Лукас. 

У своїй книжці відомий британ-
ський журналіст Едвард Лукас 
називає нинішні відносини Росії 
та Заходу «новою холодною вій-
ною», в якій Росія використовує 
як зброю не лише спритну ди-
пломатію, а й нафту та газ. Чи 
європейський світ усвідомлює 
реальну небезпеку цієї війни? 
Що може протиставити Європа 
імперським амбіціям Росії, щоб 
зберегти свої демократичні цін-
ності?

«Після автомобілізму»  
Автор: Кінґслі Денніс і Джон Аррі
Ця книжка розкриває проблему автомобіля як одну з 
центральних для майбутнього людства у ХХІ столітті й 

наголошує на відповідальності 
перед наступними поколіннями. 
Від того, які рішення та інновації 
запроваджуються нині для 
розв’язання проблеми особистої 
мобільності, великою мірою за-
лежатиме те, як житимуть наші 
нащадки: в умовах масштабного 
локалізму у війні всіх проти всіх 
Томаса Гоббса чи в оточенні сис-
тем цифрового спостереження 
Джорджа Орвелла.

«Від  Таллінна до Туреччини»
Автор: Генрік Лільєґрен 

Мемуари відомого шведського 
дипломата, присвячені важли-
вим геополітичним процесам 
Другої половини ХХ століття, в 
яких він брав безпосередню 
участь. Географія цієї книжки 
охоплює Скандинавію, При-
балтику, Грецію, Туреччину, Ні-
меччину та США. Автор ді-
литься спогадами про дипло-
матичну діяльність, а також 
розкриває свої погляди на ди-
пломатичну стратегію.

«Фінляндія в Другій світовій війні: 
між Німеччиною і Росією» 
Автор: Олі Вехвіляйнен

Книжка розкриває непросте 
гео   політичне становище Фін-
ляндії в Другій світовій війні. Ав-
тор аналізує складні політичні, 
суспільні та економічні аспекти 
перебування країни «між Ні-
меччиною та Росією». Книжка 
коротко, але докладно описує 
постання фінської державності, 
Зимову війну 1939–1940 рр., 
фінську участь у Другій світовій 
та післявоєнний період у країні.

НіКОЛи Ще ПеРеДПЛАТА Не БУЛА 
ТАКОЮ ПРОсТОЮ ТА ШВиДКОЮ!

Оберіть зручний для Вас спосіб передплати:
редакційна:

у будь-якому банку за наведеними нижче рекві-
зитами. Повідомте адресу доставки за телефо-
ном (067) 407 10 96 (з 9:00 до 18:00, оператор 
скине Ваш виклик і перетелефонує);

у відділеннях Укрпошти: 
за індексом 99319;

за системою Portmone: 
на сайті журналу – http://tyzhden.ua/Virtual/
Subscription/

У разі передплати через Укрпошту та за системою Portmone 
книжки в подарунок не надаються.

ПОДАРУНОК 
ДЛя ПеРеДПЛАТНиКіВ 

ЖУРНАЛУ!

За умови оформлення  
редакційної передплати 

на 6 місяців  «Український 
тиждень» дарує одну  

з двох книжок  
на Ваш вибір:

За умови оформлення  
редакційної передплати  

на 12 місяців –  

або
*Під отриманням подарунка  мається на увазі можливість 
придбати книжку за 0,1 грн.
Грошовий еквівалент подарунків не виплачується та не 
компенсується.
**Акційна ціна з урахуванням отримання подарунка.

Подарунки надані 
Клубом інтелектуальної книги 

(www.ibookclub.com.ua)

Вартість передплати:

▪ за 1 міс. – 45 грн
▪ за 2 міс. – 90 грн
▪ за 3 міс. – 135 грн
▪ за 4 міс. – 180 грн
▪ за 5 міс. – 225 грн
▪ за 6 міс. – 270 грн

▪ за 12 міс. – 540 грн

Акційна ціна!
За умови редакційної  

передплати з можливістю 
отримання подарунка*.

▪ за 6 міс. – 270,1 грн**
▪ за 12 міс. – 540,1 грн**



М. КИЇВ
вул. Лисенка, 3 тел.: (044) 235-88-54, вул. Спаська, 5 тел.: (044) 351-13-38, 

пр-т Повітрофлотський, 33/2 тел.: (044) 275-67-42, вул. Саксаганського, 107/47 тел.: (044) 383-61-49, 
М. ЛЬВІВ

пр-т Свободи, 7 тел.: (032) 235-73-68
М. ХАРКІВ 

вул. Сумська, 3 тел.: (057) 731-59-49
М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 

вул. Незалежності, 31 тел.: (0342) 72-25-02
М. ВІННИЦЯ 

пр-т 50-річчя Перемоги, 26 тел.: (0432) 26-59-04
М. ТЕРНОПІЛЬ 

вул. Валова, 7-9 тел.: (0352) 25-44-59
М. ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ 

вул. Ковельська, 6 тел.: (03342) 2-19-57

www.book-ye.com.ua 

І Н Т Е Р Н Е Т - М А Г А З И Н
WWW.BOOK-YE.COM.UA/SHOP

К Н И Г А Р Н Я
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