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відмиваннЯ у Фонтані

в
іднедавна у вінниці з’явилася принада – най-
більший у Європі світломузичний фонтан, 
установлений на річці Південний буг. 4 ве-
ресня відбулася церемонія його офіційного 

відкриття за участю спонсора проекту Петра Поро-
шенка.
змі, близькі до бізнесмена, вели пряму трансляцію 
події, яка була обставлена у стилі американських 

політичних шоу: із промовою «спеціального гостя», 
натисканням головної кнопки і 20-хвилинним про-
ходом крізь народ, який вдячно потискав тріумфа-
торові руки. «Просто гагарін», як прокоментував 
один із дописувачів на регіональному форумі.
у місті сподіваються, що водограй привабить турис-
тів. заодно в об’єктиви їхніх відео- й фотокамер по-
трапить фабрика Roshen, розміщене поруч.

НАВігАТоР|фото тижня
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однак схоже, що шоу з фонтаном має не лише 
маркетингову мету. Як вважають, Порошенко – 
подібно до іншого колишнього представника 
оточення віктора Ющенка миколи марти-
ненка – нині активно працює над поверненням 
у політику, пов’язуючи шанси із «Фронтом 
змін» арсенія Яценюка. втім, після інформа-
ційних війн між помаранчевими 2005 року за 

колишніми «любими друзями» Ющенка у гро-
мадській думці накопичено чимало негатив-
них стереотипів. отож не виключено, гучні за-
ходи – це спроба позбутися негативу, що міг би 
стати «іміджевим тягарем» для тієї сили, з 
якою плановано повернутися в політику.
 

Фото: укрінФорм, уніан
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«аль-каїди» в сша

остаточна ліквідація 
незалежності тибету: 
війська Китаю увійшли 
до Лхаси

Підписано ніштадський мир 
між росією та швецією, що 
завершив Північну війну

9 вересня 1951 року 10 вересня 1721 року 11 вересня 2001 року

збірна німеччини 
стала першою 
командою, яка 
отримала путівку на 
Євро-2012

новий навчальний рік 
почався зі скандалів: 
протести батьків проти 
закриття шкіл; брак 
підручників

комісія з розслідування 
причин аварії на 
газопроводі в ужгороді 
визнала винною у вибуху 
компанію «свемон-захід»

1 вересня 2 вересня 3 вересня

5 
вересня сталася подія, яка свідчить про вихід 
на фінішну пряму сценарію з отриманням 
обвинувального вироку щодо Тимошенко і 
подальшого його використання як у внутріш-

ній політиці, так і в спробах домогтися зниження 
ціни на російський газ (а для цього – «відмивання» 
процесу від характеру політичного, яким його вва-
жає більшість і громадян України, і зовнішніх спо-
стерігачів). Оголошено рішення суду щодо одного з 
фігурантів справи про «націоналізацію» 11 млрд 
кубів газу «РосУкрЕнерго» – екс-першого заступ-
ника голови правління НАК «Нафтогаз України» 
Ігоря Діденка. Йому дали умовний термін і звіль-
нили з-під варти прямо в залі суду.
Діденка заарештували за підозрою у вчиненні 
злочинних дій, які призвели, згідно з рішенням 
Стокгольмського арбітражу, до мільйонних 
втрат України. Однак вирок оголошено досить 
«м’який». Це вже отримало популярне пояс-

нення: мовляв, ключем до свободи стала зміна 
показів. 
Ігор Діденко, як і його колишній безпосередній керів-
ник Олег Дубина, врешті-решт показав пальчиком на 
Тимошенко як на винуватця підписання газових угод 
2009 року. «Я дуже шкодую про те, що змушений 
був виконувати під час прийняття своїх рішень од-
ноосібні вказівки тодішнього прем’єр-міністра», – 
заявив Діденко. Мається на увазі, що Юлія Володи-
мирівна «ввела його в оману», коли за директиви 
Кабінету Міністрів дала вказівку підписувати від 
імені Нафтогазу угоди 2009-го. Ці свідчення мо-
жуть – і будуть – використані проти неї. Не виклю-
чено, що з такою метою хочуть використати і екс-
керівника Держмитслужби Макаренка та колиш-
нього заступника керівника Енергетичної митниці 
Шепітька, яких нещодавно також випустили із СІЗО.
Ймовірно, не останню роль у завершенні справи Ді-
денка саме в «умовний спосіб» зіграв ще один неза-

Передпосадочні 
маневри

автор: 
андрій 
скумін
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1–3 вересня у Фанарі, резиденції Вселенського Патріарха, відбувся Со-
бор п’яти найдавніших православних церков (Константинопольський, 
Александрійський, Антіохійський, Кіпрський та Єрусалимський патрі-
архати). Фактично Варфоломей І ініціював відновлення давнього ін-
ституту, що називався «Пентархія», – Синоду п’яти найдавніших Апос-
тольських кафедр православної церкви. Окрім іншого на зустрічі ухва-
лили рішення, які безпосередньо стосуються України. В комюніке за 
підсумками роботи Собору, зокрема, наголошено на необхідності для 
всіх православних церков дотримуватися кордонів юрисдикцій, визна-
чених під час їх створення. Таким чином підтверджено неодноразові 
заяви Константинопольського патріархату щодо неканонічності пре-
тензій Російської православної церкви на Україну. РПЦ наразі жодним 
чином не відреагувала на документ Пентархії.

людовік XVI підписав 
нову французьку 
конституцію

Розпочались масові 
арешти гітлерівцями 
членів оун бандери 
по всій території 
України та в еміграції

У Києві на центральній 
площі демонтовано 
монумент на честь 
жовтневої революції

12 вересня 1991 року 13 вересня 1791 року 14 вересня 1871 року 15 вересня 1941 року

розпочав свою 
діяльність перший 
в україні банк – 
Харківський 

акціонерний земельний

«макіївські терористи» 
дістали 15 і 8 років 
ув’язнення. Також їх 
змусять відшкодувати 
373 тис. грн

іран підключив 
до електромере-
жі першу в країні 
аес

суд у гаазі виголосив вирок 
сербському воєначальнику 
момчилові Перішичу: 27 років 
ув’язнення за вбивства й 
переслідування мирних жителів

4 вересня 5 вересня 6 вересня
В авіакатастрофі 
у Росії загинула 
ярославська 
хокейна команда 
«локомотив»

7 вересня
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Європа визначається 
щодо україни
Комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі виступає за макси-
мально прискорене підписання домовленостей про асоціацію між ЄС 
та Києвом, незважаючи на арешт лідерки опозиції Юлії Тимошенко 
та переслідування інших незгодних. «З огляду на брак демократії в 
Україні кращим виходом буде якомога швидше укладення угоди, 
адже цей документ містить зобов’язувальні норми про прийняття 
Україною європейських стандартів», – пояснив доповідач від комітету 
поляк Павел Залевський. На його думку, даний випадок безпреце-
дентний тим, що третя держава (тобто Росія) вживає активних захо-
дів, щоб заохотити Київ облишити переговори з Євросоюзом. 12 ве-
ресня рекомендації Єврокомісії та Раді ЄС щодо угоди з Україною буде 
розглянуто на позачерговому засіданні комітету з питань закордон-
них справ Європарламенту.

кірілла обмежили московієюслужено забутий персонаж української політики, 
безпосередньо причетний до газових угод 2009 року. 
Йдеться про нинішнього радника президента Яну-
ковича Андрія Портнова. Саме він, перебуваючи в 
команді Тимошенко, у 2009-му здійснював юридич-
ний супровід укладення договорів між Нафтогазом 
та Газпромом, а також оборудки, за якою «Нафтогаз 
України» відібрав у «РосУкрЕнерго» 11 млрд м3 бла-
китного палива. Причому хизувався цим публічно. 
Була б дещо абсурдною ситуація, якби в учасників 
процесу, який завершився втратою Україною  
1,1 млрд м3 (а це не менше ніж $250 млн), була така 
різна доля: один на нарах, а інший – на Банковій.  
Окрім того, команда Януковича вироком Діденку дає 
посилання персонально для Тимошенко: з нами, 
мовляв, можна домовлятися, ми здатні замість 7–12 
років ув’язнення і конфіскації майна запропонувати 
«легкий переляк» і 3 роки умовного терміну. Для 
цього їй треба «лише» відмовитися від політичних 
амбіцій та активної вуличної діяльності. Схоже, ав-
тори сценарію сподіваються, що це дасть змогу змен-
шити негативний резонанс від справи Тимошенко на 
Заході. Зокрема, тому керівництво держави не поспі-
шає виносити «драконівський» вирок: їм не потрібні 
свої ходорковскі. По-перше, це негативний міжна-
родний імідж, тягар якого Януковичу нести значно 
важче, аніж Путіну. По-друге, «мученик» за ґра-
тами – постійне джерело нестабільності для влади. 
Натомість потрібна Тимошенко поза опозиційним 
процесом, декласований «колишній політик».
Тому, мабуть, екс-прем’єрку схиляють і схиляти-
муть до «конструктивної» поведінки, яка допо-
може виправдати весь процес в очах Заходу і таки 
використати його результати як аргумент у су-
перечці за ціни на газ.
Окрім показових прикладів, як може бути «по-
доброму», ймовірне використання і грубого тиску. 
З кількох джерел з’явилися повідомлення про те, 
що наступними мішенями для владного пресу не-
забаром можуть стати фігури з найближчого ото-
чення Тимошенко, зокрема Олександр Турчинов 
та Андрій Кожемякін. Один із можливих заки-
дів – нібито знищення справ у СБУ в часи, коли 
перший очолював «контору», а другий вважався 
близьким до нього. За допомогою таких обвинува-
чень намагатимуться або «відірвати» від Тимо-
шенко найближче оточення і змусити його до 
співпраці з владою, або завдати екс-прем’єрці та її 
політсилі іміджевих ударів, щоб довести, що про-
цес над нею не є політичним.

Передпосадочні 
маневри
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5 млрд грн на 20–30 коп.22 українці
заарештовані лівійськими повстанцями. 
Жодних звинувачень проти них досі не 
висунуто

Такої суми, на думку експертів, недораху-
вався бюджет через антиконкурентні дії 
компанії «лівела» – імпортера нафто-
продуктів. АМКУ не помітив порушника

може подорожчати у вересні популярний 
бензин а-95. Причини: підвищення акцизів 
на пальне; уряд має намір квотувати імпорт 
нафтопродуктів із країн Митного союзу 

Юрій луценко
тяжко хворий
Захист екс-міністра 
надав документи, 
які підтверджують, 
що Юрієві Луценку 
діагностували ци-
роз печінки. При-
значено повторне 
обстеження.

таріел васадзе
втік до Пр
Депутат-мільйонер, 
власник УкрАВТО, пе-
рейшов із фракції 
БЮТ до регіоналів.

Ґейр гаарде
підсудний
Колишнього прем’єра Ісландії 
звинувачують у тому, 
що він не вжив 
необхідних заходів, 
аби запобігти кризі 
2008 року.

дмітрій мЄдвЄдЄв
жорстко формулює
«Це дуже сумно, це 
утриманство», – так 
охарактеризував ро-
сійський президент 
позицію української 
влади в газових 
переговорах.

маргарита 
смілЯнська-галицька
«прославилась»
Прийомна донька 
голови Державної 
служби зайнятості 
Володимира Га-
лицького виявилася 
винуватицею «най-
дорожчого» ДТП в 
Монте-Карло.

5 облиЧ майже серйозно

Мельбурн 
найкращий
У рейтингу міст, що мають найкращі умови для 
проживання (критерії оцінки: злочинність, медицина, 
культура, довкілля, освіта, інфраструктура), з’явився 
новий лідер – австралійський Мельбурн. Від 2002-го 
цей рейтинг очолював Ванкувер (Канада), який 
у цьогорічному дослідженні The Economist Intelligence 
Unit опинився на третьому місці. Срібло дісталося 
австрійській столиці. Загалом у топ-10 чотири 
австралійських міста, три канадських і лише два 
зі Старого світу. В останній десятці рейтингу – 
переважно африканські міста. 

131. Абіджан (Кот-д’Івуар)

132. Тегеран (Іран)

133. Дуала (Камерун)

134. Карачі (Пакистан)                            

135. Тріполі (Лівія)

136. Алжир (Алжир)

137. Лагос (Нігерія)

138. Порт Морсбі (Папуа-Нова Гвінея)

139. Дакка (Бангладеш)

140. Хараре (Зімбабве)

ОСТАННЯ ДЕСЯТКА

Мельбурн (Австралія)
1

Відень (Австрія)
2

Ванкувер (Канада)
3

Торонто (Канада)
4

Калгарі (Канада)
5

Гельсінкі (Фінляндія)
7

Перт (Австралія) 
8

Сідней (Австралія)
6
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Аделаїда (Австралія)

10
Окленд (Нова Зеландія)

рейтинг
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793 млн800 тис. грн
на статуетки витратила 
укрзалізниця. Галузевики 
придбали 19 бронзових 
позолочених скульптурок

дорослих людей не вміють 
читати й писати, 67 млн дітей 
молодшого шкільного віку не 
ходять до школи. Дані ЮНЕСКО

«спасибо жителям донбасса…»
Слідче управління ГУ МВС Києва порушило 
кримінальну справу проти близько 10 посадових 
осіб поліграфічної компанії ProstoPrint за підо-
зрою в незаконному використанні торговельно-
го знака-емблеми Євро-2012. Ця фірма відома 
також тим, що віднедавна налагодила випуск 
футболок із написом «Спасибо жителям Дон-
басса за ученых, поэтов, политиков, проффесо-
ров». 5 вересня УБОЗ блокував роботу всіх офі-
сів підприємства. Власник компаній ProstoPrint 
і Futbolka.ua Денис Олейников заперечує звину-
вачення. Він звернувся з відкритим листом до 
Віктора Януковича (в якому визнає, що ніколи 
не був його прихильником) з вимогою припи-
нити переслідування, вважаючи розгром фірми 
політичним замовленням. У разі продовження 
репресій пан Олейников має намір просити по-
літичного притулку за кордоном.

літака не збивали?
Господарський суд Києва відмовився задо-
вольнити позов авіакомпанії «Сибирь» до Мі-
ноборони України у справі про катастрофу ро-
сійського пасажирського лайнера Ту-154, який 
був, імовірно, збитий ракетою під час навчань 
2001 року. Рішення суду ґрунтовано на екс-
пертному висновку, що містить посилання на 
дані контролю РЛК «Геленджик» від 4 жовтня 
2001 року, згідно з якими в повітряному про-
сторі за 30 секунд до вибуху було зафіксовано 
невідомий об’єкт на відстані 49,9 км від місця 
катастрофи. Дослідження Київського науково-
дослідного інституту судових експертиз уста-
новило: якби цим невідомим тілом була раке-
та 5В28 ЗРК С-200В українських військ, вона 
не могла б за 30 секунд за своїми тактико-
технічними характеристиками подолати від-
стань до літака й уразити його. Представники 
авіакомпанії «Сибирь» мають намір оскаржи-
ти рішення Господарського суду і стягнути з 
Міноборони компенсацію.
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в
іктор Янукович – злодій? Річ зовсім не в шапках. У кра-
діжці його звинуватили журналісти інтернет-видання 
«Українська правда», які в англомовній книжці 
Opportunity Ukraine («Можливість: Україна»), виданій 

у Австрії за авторством президента нашої держави, знайшли 
доволі плагіату. Як виявили акули пера, друкована вона за 
передоплатою: автор сам дав гроші видавництву за її вихід у 
світ. Текст книжки в багатьох місцях містить абзаци й цілі сто-
рінки, раніше опубліковані під іменами інших авторів. Серед 
них, зокрема, заарештований за підозрою в корупційних діях 
екс-голова Держкомфінпослуг Василь Волга, відомий про-
владний журналіст В’ячеслав Піховшек, публіцисти яскраво 
українофобського тижневика «2000» і навіть екс-лідер Сін-
гапуру, знаменитий авторитарний реформатор Лі Кван Ю. 
Радниця Януковича Ганна Герман, котра, як свідчать джере-
ла, відповідала за випуск книжки, у своєму блозі заявила, що 
«провокація» журналістів, кимось нібито «щедро оплачена», 
не вдалась, але не навела жодних доказів ані на користь цієї 
«проплаченості», ані на користь автентичності написаного. 
Втім, стаття 176 Кримінального кодексу встановлює, що пока-
рання за плагіат, здійснений службовою особою, може сягати 
шести років тюрми…

віктор 
копіпейст
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У
країнські та російські офі-
ційні посадовці старанно 
озвучують ролі у виставі, 
яка отримала назву «га-

зова війна». При цьому за сло-
вами і жестами проглядає вза-
ємне розчарування. Українська 
влада не очікувала жорсткої по-
зиції Росії в питанні ціни на газ. 
Схоже, регіонали переконали 
себе, що їхнє перебування біля 
керма в державі – вже достатня 
цінність для Кре мля, аби йти на 
поступки. Зі свого боку, росіяни 
недооціни  ли мотивацію Януко-
вича і Ко самим розпоряджатися 
ресурсами підвладної країни – 
без передачі суверенітету над 
ними органам, у яких понад 2/3 
голосів належить РФ (як у Мит-
ному союзі). 

Однак було б спрощенням 
говорити про те, що «війна» між 
Росією та Україною неминуча, а 
влада жорстко обстоює націо-
нальні інтереси. 

Обмін привітами
29 серпня Микола Азаров пові-
домив, що попередив Владіміра 
Путіна: «Ви заганяєте нас у кут, 
із якого ми маємо лише один ви-
хід – розрив контракту». Остан-
ній передбачає, що коли якась зі 
сторін заявить, що обставини на 
ринку істотно змінилися й ціна 
не відповідає ринковій вартості, 
то починаються переговори. 
Якщо письмової домовленості 
про її перегляд не буде досяг-
нуто протягом трьох місяців, 
кожна з них має право передати 
справу в Стокгольмський арбі-
траж. 

Пізніше було оголошено і про 
можливий радикальний меха-
нізм – ліквідацію Нафтогазу та 
створення на його основі трьох 
окремих компаній: транзитної, 
збутової і видобувної, як це пе-
редбачено Третім енергетичним 

пакетом ЄС. 2 вересня Віктор 
Янукович доручив уряду до 1 
жовтня подати на розгляд Вер
ховної Ради законопроекти про 
внесення змін до законодавчих 
актів стосовно реформування 
НАК «у зв’язку з приєднанням 
України до Енергетичного спів-
товариства та необхідністю адап-
тації її законодавства до законо-
давства ЄС», щоправда, через два 
з половиною роки після підпи-
сання Брюссельської декларації, 
де передбачалися такі кроки, і 
через півтора після взяття на 
себе відповідних зобов’язань у 
межах приєднання до Енерге-
тичного співтовариства. 

Однак проблема української 
сторони в газовому протисто-
янні з Москвою у тому, що там 
сформувалася абсолютна впев-
неність: режим Януковича бле-
фує і об’єктивно не здатний по-
збутися газової залежності від 
Росії. Зокрема, голова росій-
ського Фонду національної енер-
гетичної безпеки (ФНЕБ) Кон-
стантін Сімонов, визнавши, що 
коли Київ істотно зменшить ім-
порт російського газу в Газ
прому, то будуть серйозні про-
блеми: «Ці заяви – типовий при-
йом української влади. Коли в 
нас переговори про вартість газу 
заходять у глухий кут, Україна 
обов’язково озвучує ідею, що 
«ваш газ нам не потрібен». Ма-
буть, вона вважає, що це ефек-
тивний спосіб тиску на РФ, але 
в дійсності відмовитися від його 
постачання не може». 

Саме тому російська сторона 
демонструє рішучість ламати 
Україну «через коліно» (заяви 
про необхідність виконувати 
взяті раніше домовленості, про 
«блефування» Києва, катего-
ричність у питанні «повного» 
вступу України до Митного со-
юзу та неприйнятності будь

яких інших форматів). 31 серпня 
Дмітрій Мєдвєдєв узагалі назвав 
проблему гранично прямо, зви-
нувативши українську сторону в 
«утриманстві». А прем’єр Путін, 
відкриваючи «Північний потік», 
повторив свою звичну мантру 
про звільнення від «диктату 
транзитних країн». 

Ще жорсткіше дозволили 
собі висловлюватися дрібніші 
російські посадовці. Зокрема, 
Алєксей Міллєр заявив про те, 
що НАК може бути реорганізо-
вана лише в один спосіб – шля-
хом її включення до складу 
Газпрому, інакше проводити-
меться цілеспрямована політика 
доведення компанії до банкрут-
ства: «У будьякому разі Нафто-
газ оплачуватиме поставки з 
розрахунку не менш ніж 33 млрд 
м3 блакитного палива. Такі 
умови «бери або плати» за чин-
ним контрактом». А згаданий 
уже Константін Сімонов засте-
ріг, що Україна буде «зобов’язана 
сплатити недоотриманий газ і 
ще штрафні санкції… у розмірі 
до 300% його вартості. Такий 
газовий бізнес».

На додачу до перекиду-
вання заявами російська сто-
рона «увімкнула ящик». На 
тамтешніх каналах, включа-
ючи «Пер вый», зазвучала жор-
стка критика на адресу Януко-
вича. Пригадали все: і невико-
нані обіцянки щодо русифікації 
України, і відмову від Митного 
союзу та інтеграції газотран-
спортних систем...

За УвагУ ЄврОпи
Українська влада заявляє, що 
сподівається на переговори. Не-
зважаючи на дедалі вищий гра-
дус заяв, 6 вересня Нафтогаз по-
відомив, що сплатив $487 млн за 
поставлений у серпні російський 
газ. Хоча в ІІІ кварталі цього 

віЙна і міФ
У шумі навколо газової війни губляться справжні корені 
енергозалежності України: небажання олігархів модернізувати свої 
підприємства і покладання на тіньові домовленості з Росією

автори:  
Олександр 

Крамар, 
ростислав 
павленко

Київ хоче  
російський газ за 

$230/тис. м3
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року ціна на нього зросте до 
$354, а в IV – до $388 за тис. м3, 
про наміри припинити вико-
нання угоди НАК не повідо-
мляє. 

І Банкова, і Кремль намага-
ються показати себе зразко-
вими виконавцями міжнарод-
ного права в очах третьої сто-
рони «газового трикутника» –  
країн ЄС, які є основним 
споживачем російського газу. 
Якщо дійде до відмови від вико-
нання контракту, саме від пози-
ції ЄС залежатиме, хто виграє в 
суперечці. Під час минулих за-
гострень газового питання – і в 
2006му, і в 2009му – влада 
України і Росії досягала згоди  
(її якість – окреме питання) без 
втручання Євро союзу. Однак до-
свід 2009 року показав: РФ 
вправно використовує свої ва-
желі впливу на громадську 
думку (а відтак і політиків) в 
країнах ЄС – від поширення ін-
формації, що саме через Україну 
є загроза «холодних труб» без 
російського газу, до виступів 
проросійських речників із за-

кликами щодо санкцій проти 
нашої держави. 

Цього року українська влада 
у внутрішній політиці зробила 
все, щоби налаштувати європей-
ські столиці проти себе. Хоча і 
до того хіба що ледачий не нази-
вав процеси проти опозиції по-
літичними, арешт Юлії Тимо-
шенко став останньою краплею: 
тон звернень до нашого керівни-
цтва втратив значну частину ди-
пломатичності. МЗС Франції на-

віть порушило питання про до-
цільність підписання угоди про 
асоціацію у разі, якщо політичні 
процеси не буде припинено. По-
діляючи обурення європейців, 
не можна, втім, забувати про 
інше: позбавлення України пер-
спективи вступу до ЄС досягне 
ефекту, протилежного бажа-
ному. Адже у Києва зникне бо-
дай формальний привід дотри-
муватися європейських норм. У 
вітчизняних олігархів, своєю 
чергою, може виникнути спо-
куса «продати все і покинути цю 
безнадійну країну» замість про-
довжувати гру проти своїх ро-
сійських аналогів, сподіваючись 
натомість бути прийнятими до 
клубу багатіїв європейських.

Лакмусовим папірцем щодо 
настроїв європейських політиків 
буде обговорення перспектив 
підписання з нашою державою 
угод про асоціацію і про зону 
вільної торгівлі, яке очікується 
12 вересня в Європарламенті. 
Підготовлений проект резолю-
ції, який потрапив у наші ЗМІ, 
закликає ЄС пришвидшити 
укладання та ратифікацію від-
повідних документів. Однак го-
тувався він у липні, до арешту 
Тимошенко. І обговорення може 
бути бурхливим. 

питання рУба
Проблема України в тому, що до 
чергової «війни» вона вкотре пі-
дійшла неготовою. Відомо, що 
війни виграються не так звитя-
гою, як системністю. А останньої 
якраз бракує, через те що струк-
тури прийняття рішень в нас 
надто залежні від короткотермі-
нових інтересів олігархів.

Доходить до парадоксів. 
Азаров заявляє про те, що бу-
дівництво терміналу для скра-
пленого газу стартує на початку 

ОЛІГАРХИ VS. КРЕМЛЬ
 Головні аргументи сторін 

На користь зменшення ціни на російський газ діє чимало чинників. Однак скористатися 
ними українській владі ще треба зуміти, оскільки в рукаві Кремля достатньо своїх козирів

Фактори, що працюють на користь 
позиції української влади

Фактори, що зменшують шанси 
на успіх української влади

Низка європейських компаній ведуть пере-
говори або судяться з Газпромом щодо 

зниження ціни – і домагаються свого

Україна гарантує, що з’ясування цінового 
питання з РФ не вплине на транзит 

російського газу до Європи

Існує міжурядова угода (набула чинності 
2004 року), за якою щорічний обсяг поста-
вок газу, умови транзиту й ціну визначають 
спеціальним спільним протоколом урядів

Київ може оголосити про розділення НАК 
«Нафтогаз України», а відтак «зникнення 

суб’єкта угод 2009 року»

Уряд заявляє про намір зменшити спожи-
вання російського газу (на 10 млрд³ уже від 

2012 року)

Уряд планує розпочати будівництво термі-
налу для прийому скрапленого газу 

«з 1 січня 2012 року»

Міненерго заявляє про плани збільшити 
власний видобуток газу до 27 млрд м³ за 

п’ять років. Також уряд говорить про плани 
видобутку сланцевого газу (за попе-

реднім оцінками його поклади в Україні  
оцінюються в 5–8 трлн м³), шахтного 

метану тощо. З цією метою Укргазвидобу-
вання підписало з компанією Shell угоду 

про спільну діяльність щодо пошуку 
та видобутку вуглеводнів у Дніпровсь-

ко-Донецькому басейні. Тривають такі 
переговори з низкою інших трансна-

ціональних компаній

Внутрішньополітичні процеси (репресії тощо) 
підривають довіру ЄС до аргументів Києва; РФ 
своїми засобами пропаганди долучається до 
погіршення іміджу України (і, зокрема, 
Нафтогазу)

За аналогією з 2009 роком можливе знижен-
ня Росією тиску в газопроводі і звинувачення 
України в «несанкціонованому відборі» газу; 
дружні щодо Москви коментатори в країнах 
ЄС підтримуватимуть цю тезу

Сторони не виконували угоди; відтак росіяни, 
ймовірно, оголосять її нечинною

Росія вже ставить питання, що у Нафтогазу  
в такому випадку має бути наступник, який 
відповідатиме за угодами (або покриття від-
повідних витрат вимагатимуть від держави 
Україна) 

Москва наполягає на принципі «бери або 
плати»: навіть у разі невикористання закон-
трактованих обсягів споживання російського 
газу Україна має заплатити за домовлену 
кількість кубометрів

Національна комісія з нацпроектів лише в 
жовтні розпочне процес техніко-економічного 
обґрунтування проекту, який займе щонай-
менше чотири-п’ять місяців

Залучення альтернативних джерел не впливає 
на поточну ціну газу; приходу інвесторів 
заважають проблеми з діловим кліматом, 
непрозорість прийняття рішень українською 
владою і ризик вибіркового судочинства

Проросійське лобі в середині 
українського істеблішменту 

«ДрУгиЙ ФрОнт»
Аналогічні українським вимоги щодо перегляду цін та обсягів постачання газу висувають і в деяких ви-
падках досягають бажаного низка європейських споживачів російського газу. Зокрема, наприкінці 
серпня директор грецької газової корпорації DEPA із закупівель газу Леонідас Драгатакіс повідомив, що 
в липні 2011 року успішно завершилися переговори про зменшення до «задовільного» рівня обсягів 
(70% від обумовлених 3 млрд м3) поставок та цін на російський газ у межах довгострокової угоди з 
Газпромом. Наприкінці липня цінових поступок від Газпрому домоглася італійська компанія Edison.
Справжня газова війна точиться між Газпромом і одним із його найбільших європейських газових парт-
нерів E.On Ruhrgas, який уже переніс вирішення конфлікту в арбітражний суд. Останній хоче скоригу-
вати контрактні ціни до рівнів, що відображають спотові ціни на блакитне паливо в Європі. 
31 серпня віце-президент польської PGNiG Радослав Дудзінскій заявив, що компанія і далі домагати-
меться від Газпрому зниження ціни (закуповує близько 9 млрд м3), переговори про що тривають ще з 
лютого поточного року, і в разі потреби також звернеться до арбітражного суду. 
Ще в 2010-му – на початку 2011-го російський газовий монополіст домовився про перегляд угод із: E.On 
Ruhrgas, WIEH, WINGAS, RWE (Німеччина), GDF – Suez (Франція), ENI, ERG, Sinergio Italiano, PremiumGas 
(Італія), GWH Gashandel GmbH, EconGas (Австрія), GasТеrra (Нідерланди), EGL (транснаціональна, збут 
газу в різних країнах Європи), SPP (Словаччина).  Однак в усіх цих прикладах фігурують компанії і роз-
глядаються економічні спори. Натомість у відносинах України і Росії  – велика частка політики.
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наступного року, а Нацкомісія 
з нацпроектів Каськіва рапор-
тує про «період ТЕО», який 
триватиме чотирип’ять міся-
ців. В останнє віриться більше: 
різні групи інтересів досі зма-
гаються, хто ж отримає під 
контроль «нові газові ворота» 
– Клюєв чи Фірташ (точніше, 
структури, які пов’язують із 
ними). Такі питання постають і 
при залученні інвестицій у ви-
добуток в Україні блакитного 
палива та його замінників – 
«неконвенційних» вуглеводнів, 
зокрема сланцевого газу та 
шахтного метану. У підсумку 
такі підкилимові штовхання 
відлякують інвесторів і затягу-
ють у часі розвідку й видобуток 
копалин, які й без того трива-
тимуть не один рік.

Інше питання – власне 
ефективність системи при-
йняття рішень. Звісно, підбір 
радників – це відповідальність 
влади, але дивно чути про «пер-
спективи газової війни», зна-
ючи, що з Адміністрацією пре-
зидента працюють громадяни 
Російської Федерації або особи, 
які пишаються роботою на 
«зближення України і Росії». 
Наприклад, Ігор Шувалов у од-
ному з інтерв’ю відзначав свою 
роль у підказуванні, як те чи 
інше рішення буде сприйняте в 
Росії. Дивним чином обійшли 
питання щодо газових справ 
радника президента Андрія 
Портнова, який у 2009 році ра-
зом із Тимошенко працював над 
відповідними угодами, а нині 
пов’язується оглядачами з не-
сподіваним рішенням про 
арешт експрем’єрки.

Загалом ціла низка факторів 
обмежуватиме маневр україн-
ської влади: майже півторарічне 
нехтування закладеними у 
Брюссельській декларації 2009 
року можливостями «європеїза-
ції» газового ринку, яка б одно-
значно ослабила позиції Газ
прому; її заміна політикою роз-
плати за газові «поступки» дер   
жавним суверенітетом та стра 
те  гічними об’єктами; очевидна 
для Москви втрата Банковою по-
тенційних союзників у середо-
вищі українського політикуму 
та підтримки в суспільстві, що в 
її очах ставить під сумнів здат-
ність нинішнього режиму ви-
тримати можливу газову війну; 
охолодження відносин із Захо-
дом. 

Відтак замість «багатовек-
торного балансування» між 
«вашими і нашими» Януковича 
може очікувати доля Лукашен
 ки, котрий у критичний момент 
фактично виявився «між моло-
том та ковадлом». З одного 
боку, «білоруський сценарій» 
означає шлях через Митний 
союз і здачу ГТС до втрати су-
веренітету, а за ним і влади. З 
іншого – підготовка до «війни» 
з Росією видається радше мі-
фом, за допомогою якого влада 
намагається відновити під-
тримку бодай частини насе-
лення. Адже внутрішні супер-
ечності між групами впли  ву в 
ній і загальний стан системи 
прийняття рішень роблять 
ефективне поєднання дипло-
матичних, інформаційних, ор-
ганізаційних та економічних 

кроків, чого потребувала би 
успішна кампанія щодо зміни 
угод, надскладним завданням. 
Особливо зважаючи на кіль-
кість симпатиків Росії (якщо не 
більше) у лавах можновладців. 
У цих умовах залишається «по-
вільний», але єдино правиль-
ний шлях: переживши шок під-
вищення цін на енергоносії (як 
зробила це Західна Європа у 
1970х і Східна – у 1990х), зни-
жувати енергоспоживання еко-
номіки, розширювати націо-
нальний видобуток енергоно-
сіїв і залучати альтернативні 
джерела енергії. Розпочинати 
рух у цьому напрямку треба 
було позавчора. Можливо, кри-
тичне зростання ціни на газ 
змусить українську владу й олі-
гархів зробити це принаймні 
завтра. 

ОЛІГАРХІЧНИЙ ІНТЕРЕС. 
Російський газ іде на потреби великих підприємств. На потреби населення 
спрямовують газ вітчизняного видобутку. Споживачами дорогого 
російського палива є великі промислові підприємства, абсолютна більшість яких належить 
або підконтрольна олігархам. Натомість переговори про його імпорт традиційно проводить 
керівництво держави, і їх наслідком часто є запровадження непрозорих схем.

ГАЗ ВЛАСНОГО ВИДОБУТКУ

ІМПОРТОВАНИЙ ГАЗ

ГАЗ В ПІДЗЕМНИХ 
СХОВИЩАХ*

13,22 млрд м³
*в 2010 році закачано в підземні 

газосховища – 3,77 млрд м³

ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ГАЗУ 2010 РОКУ
(План «Нафтогазу України» – 60,89 млрд м³; факт – 57,6 млрд м³)

27 млрд м³

■ «Укргазвидобування» – 
14,75 млрд м³ 
■ ВАТ «Укрнафта» – 2,87 млрд м³  
■ ДАТ «Чорноморнафтогаз» – 
1,1 млрд м³  
■ Інші газодобувні підприємства – 
1,95 млрд м³ 

■ На потреби населення – 17 млрд м³ 
■ Підприємства теплокомунальної 
енергетики – 8,3 млрд м³ 
■ Бюджетні організації – 0,7 млрд м³ 

■ Підприємства промисловості – 23,8 млрд м³  
■ Виробничо-технологічні потреби – 6,59 млрд м³ 

СТРУКТУРА СПОЖИВАННЯ ГАЗУ 
В УКРАЇНІ 2010 РОКУ

ПОПРИ ЗАПЕВНЕННЯ ВЛАДИ, 
СПОЖИВАННЯ ГАЗУ ПРАКТИЧНО 

НЕ ЗМЕНШУЄТЬСЯ
(Загальне споживання, млрд м³)

2008      2009      2010

 66,3        51,9        57,6
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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

гуляш із турула 
автор: кшиштоф варґа. 
 

Книжка сучасного польського 
прозаїка та журналіста 
Кшиштофа Варґи «Гуляш із 
турула» — це своєрідний 
репортаж про сучасну 
Угорщину, поєднаний з 
історичними екскурсами та 
роздумами про тамтешню 
культуру.

Політика та мораль 
 автор: с’юзен мендус.
  

Книжка присвячена проблемі 
співвідношення політики та 
моралі. Авторка намагається 
дати відповіді на запитання,  
чи можуть бути політики 
моральними, а якщо так,  
то в який спосіб.

головою в мур кремля 
автор: кристина курчаб-редліх. 

  
Книжка про останні  
дні СРСР та сучасну Росію.

Фінляндія, 1944. війна, суспільство, настрої 
 автор: генрік мейнандер. 
 

На багатому фактажному  
матеріалі автор розкриває 
прагнення влади та  
суспільства Фінляндії відстояти 
державну незалежність  
під час глобальних  
політичних і територіальних  
змін.

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**



в
ід світу можна втекти зде-
більшого в печеру. У полі-
тиці, на відміну від релі-
гії, печери не мають жод-

ної аури благоговійного 
келійного самітництва. Це хо-
лодні й сирі місця, де перехову-
ються голопупі авторитарні й, 
ще гірше, тоталітарні режими. 
Можна скільки завгодно крити-
кувати такі інституції, як 

Freedom House, але відверта-
тися від них – значить утікати 
від світу з усіма наслідками, що 
з цього випливають. Того са-
мого дня, коли країна падає в 
рейтингу «Свобода в світі», но-
вина облітає всі провідні ЗМІ та 
владні центри в Європі та Аме-
риці. В останні місяці завдання 
комунікації з Домом свободи 
від імені чинної влади фак-

тично виконували Ганна Гер-
ман та Інна Богословська. Саме 
вони реагували на критичні 
звіти й листи президента 
Freedom House Девіда Кремера 
та його колег про стан демокра-
тії в Україні. Тиждень мав на-
году поспілкуватися із самим 
паном Кремером і почути його 
думку про останні події в нашій 
державі та якість цієї комуніка-
ції.     

у. т.: щодо справи проти Юлії 
тимошенко умовно можна ви-
окремити два протилежні по-
гляди: або її гіпотетично імовірне 
засудження матиме катастро-
фічні наслідки для демократії та 
євроінтеграції україни, або ж, на-
впаки, не треба ставити в залеж-
ність від судової справи проти неї 
долю країни. Якою є ваша 
думка? 

– Це ставить під загрозу всі 
зусилля України рухатися в на-
прямку демократії. І це більше 
ніж один-єдиний судовий про-
цес. Торік спочатку розсліду-
вали закупівлі машин швидкої 
допомоги урядом Юлії Тимо-
шенко, потім – як витрачалися 
кіотські гроші, далі з’явилася 
справа щодо газових домовле-
ностей, до цього варто додати 
розгляд її бізнес-діяльності в 
1990-х роках. Це створює вра-
ження, що нинішнє керівництво 
держави має намір будь-що її 
переслідувати, будь-що засу-
дити, запроторити до в’язниці, 
унеможливити її участь у на-
ступних президентських пере-
гонах та позбавити будь-яких 
шансів повернутися до влади в 
той чи інший спосіб. Отже, 
схоже на те, що українські кер-
маничі використовують судову 
систему, аби переслідувати 
своїх опонентів. І наразі йдеться 
не тільки про Юлію Тимошенко. 
Це також і Юрій Луценко, й 
інші. Просто справа екс-
прем’єрки привернула най-
більшу увагу. 

дім свободи про несвободу
Президент Freedom House Девід Кремер: «Схоже на те,  
що українські керманичі використовують судову систему,  
аби переслідувати своїх опонентів»

спілкувалася 
жанна 
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у. т.: що має першочергове  
значення для оцінювання стану 
демократії в україні: процесу-
ально-правовий бік справи 
проти екс-прем’єрки, як-от за-
безпечення права на захист, ви-
бір непропорційного запобіж-
ного заходу, відхилення свідків 
захисту, чи сам факт судового 
процесу над лідером опозицій-
ної політичної сили незалежно 
ні від чого? 

– Усе водночас. І цей процес 
досяг такої точки, коли вже не 
так багато можна зробити, щоб 
виправити становище. На мою 
думку, потрібно полишити ни-
нішні звинувачення та судові 
процедури. Весь цей процес 
було скомпрометовано. Йому 
бракує легітимності. Коли судо-
вий розгляд не вселяє довіри, 
треба починати його спочатку, з 
нуля. Я не вірю в те, що вне-
сення якихось коректив у про-
цесуальну складову цієї справи 
зробить його більш вартим до-
віри. Уся справа проти Юлії 
Тимошенко є сумнівною. Вод-
ночас колишні урядовці не по-
винні бути звільнені від відпо-
відальності. Те, у який спосіб 
усе це робилося, від самого по-
чатку відгонило політикою, а не 
справжнім правосуддям. Нато-
мість є інші події та випадки, 
які постачили б пра  во  охо-
ронним органам багатий  
ма   те ріал для діяльності, як-от 
дру  гий раунд президентських 
виборів у листопаді 2004 року, 
газові домовленості, підписані 
в січні 2006-го, до яких Юлія 
Ти мошенко не мала жодного 
стосунку. Або, скажімо, те, в 
який спосіб Верховна Рада рати-
фікувала Харківські угоди. Екс-
прем’єрка отримала величезну 
порцію ува  ги з боку нинішніх 
можновладців, тому що, воче-
видь, становить для них, на їхнє 
переконання, найбільшу за-
грозу. Вони викопали величезну 
яму під собою.    

у. т.: Представники нинішньої 
влади твердять, що іноземні 
уряди та організації не повинні 
втручатися в справи проти ко-
лишніх високопосадовців. од-
нак практично всі західні мзс їх 
прокоментували. Як ви бачите 
цю ситуацію? 

– Україна є членом Ради Єв-
ропи, членом ОБСЄ, країною – 
підписантом Загальної декла-
рації прав людини ООН. А це 

означає, що питання прав лю-
дини в ній не можуть не пору-
шуватися іншими державами, 
які входять до цих організацій. 
Вони зобов’язані говорити про 
проблеми, якщо їх бачать. І 
ваша влада має запитати себе, 
чому ніхто за межами України 
й навіть чимало людей усеред-
ині країни не вірять у правди-
вість цього процесу. Критика 
лунає звідусіль, навіть із Мо-
скви. Українські можновладці 
говорять про те, що справа в 
руках судових органів. Прези-
дент Янукович повинен вия-
вити лідерські якості, припи-
нити процес чи наказати пра-
воохоронним органам зробити 
це, тому що ніхто не йме віри у 
її справедливість.

у. т.: у липні цього року ви 
оприлюднили відкритий лист 
до президента Януковича,  
у якому закликали припинити 
«копати собі яму». ви отримали 
від нього відповідь? 

– Я не отримав прямої персо-
нальної відповіді. Його коменту-
вала Ганна Герман, вона запере-
чувала нашу критику, спросто-
вувала те, що розслідування 
проти екс-урядовців є політично 
вмотивованими. Інна Богослов-
ська опублікувала в газеті Kyiv 
Post відповідь, у якій фактично 
йшлося про те, що це ми є тими, 
хто копає під президентство Ві-
ктора Януковича. Медіа звер-
нули велику увагу на наш від-
критий лист, але не схоже,  
що самі можновлаці сприйняли 
його позитивно. Реакція уряду 
на наш останній звіт щодо стану 
демократії та прав людини в 
Україні, який ми оприлюднили 
у червні в Україні, більш пози-
тивна. Ганна Герман була при-
сутня на його презентації, вона 
залишила її після того, як дала 
коментарі. Президент також 
зробив заяву, що серйозно ста-
виться до цього. Однак, на жаль, 
мушу визнати, що ці коментарі 
виявилися порожніми. Справ-
жній тест влада складатиме у 
своїй внутрішній політиці, й він 
для неї ще попереду. 

у. т.: минуло дві третини 2011 
року, можна було б уже спрог-
нозувати позицію україни  
в наступному рейтингу «сво-
бода у світі» Freedom House? 

– Усе ж таки в нас попереду 
ще чотири місяці для оціню-

вання. Буде передчасно робити 
якісь заяви. Єдине, що можу ска-
зати: цьогорічні тенденції не об-
надіюють. 

у. т.: хто є цільовою аудиторією 
досліджень демократії та прав 
людини в країнах світу, здій-
снюваних Freedom House? 

– Нашою аудиторією є всі, 
хто зацікавлений в утвер-
дженні свободи у всьому світі. 
Насамперед ідеться про амери-
канський уряд, Конгрес, євро-
пейські уряди та парламенти, 
представників громадянського 
суспільства, правозахисників. 
Це глобальний рівень. Ми по-
криваємо весь світ. Отже, при-
вертаємо багато уваги. Freedom 
House робить це від 1972 року, 
визначаючи основні стандарти, 
за якими можна оцінювати на-
прям розвитку країни.

у. т.: на потенційних інвесторів 
місце країни у вашому рейтингу 
впливає? 

– Якщо країна ступає на хиб-
ний шлях, свобода в ній обмеж-
ується, то зазвичай вона не може 
похвалитися достатнім рівнем 
верховенства права, потрібним 
для того, щоб привабити значну 
кількість іноземних інвестицій. 

у. т.: Є такий клас політиків на 
пострадянських теренах, які 
люблять говорити про те, що 
Freedom House – пропагандист 
інтересів американського 
уряду. що ви їм відповідаєте?

– Ми використовуємо дуже 
сувору методологію для оцінки 
інших країн. З нами співпрацю-
ють експерти. Є комітет, який 
переглядає підготовлені аналі-
тичні матеріали й визначає рей-
тинг країни. Йдеться про ре-
тельно продуманий процес. Але 
це не означає, що ми бездоганні. 
Щороку намагаємося поліп-
шити наш підхід. Як на мене, 
він вдалий настільки, наскільки 
це можливо. Мене не дивує, що 
авторитарні режими й ті, хто 
рухається в антидемократич-
ному напрямку, не люблять 
того, що ми робимо. Вони не 
люблять світла, яке проливаємо 
на їхні вади й зловживання. Я 
не знаю, що ми можемо зро-
бити, щоб вплинути на сприй-
няття нас можновладцями. Ми і 
далі казатимемо правду й вико-
нуватимемо нашу роботу як-
найкраще. 

біограФіЧна 
нота
девід кремер – 
президент 
Freedom House 
(Дому свободи) 
з жовтня 2010 
року. У березні 
2008-го – січні 
2009-го обі-
ймав посаду 
помічника дер-
жавного секре-
таря США з пи-
тань демократії, 
прав людини та 
праці. Був та-
кож заступни-
ком помічника 
держсекретаря 
з європейських 
та євразійських 
питань, відпові-
дальним за від-
носини з Ро-
сією, Україною, 
Молдовою та 
Білоруссю. До 
того працював 
старшим рад-
ником заступ-
ника держав-
ного секретаря 
з глобальних 
питань. Здобув 
ступінь магістра 
совєтології Гар-
вардського уні-
верситету і сту-
пінь бакалавра 
совєтології та 
політології 
Тафтського уні-
верситету. 

Повну версію 
інтерв’ю 

читайте на сайті 
http://tyzhden.

ua/World/30266
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П
ізньої ночі, ближче до ранку, Головного 
монаха Межигір’я розбудив телефон. Мо-
нахові саме снився солдатський сон: на-
чебто він при місяці купався в якійсь див-

ній річці, серед скель, із жінкою з грецьким про-
філем. Вода була золотиста й пахла нафтою. 
Жінка сміялась і лоскотала монаха короткими, 
як скіфський меч, поцілунками.

Чому до нього навідався солдатський сон, мо-
нах не знав. На ніч він узявся читати книжку про 
сатанізм із похмурою назвою «Нагнітання мо-
року» – на ранок у нього була запланована зустріч 
із Кіріллом. Проте вистачило його не надовго… І 
ось цей несподіваний тріскучий дзвінок внутріш-
нього зв’язку. Монах стрепенувся, струсив із себе 
лоскітливі скіфські мечі й узяв трубку:

автор:  
володимир Панченко

монах
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– Пане президенте, – почу-
лось із глухої далечі, – даруйте 
за ранній дзвінок, але в мене 
просто немає іншого виходу. Це 
Домінік Стросс-Кан.

 – Хто? – перепитав Голо-
вний монах.

– Стросс-Кан. Директор 
Міжнародного валютного фон-  
ду, щоправда, донедавна. Ви у 
нас брали позики... У мене – 
біда. Я став жертвою сексуаль-
них домагань...

– Яких домагань?
– Сексуальних... Точніше, до-   

магання начебто були з мого 
боку. Одне слово, я хочу попро-
сити у вас політичного при-
тулку...

Спантеличений Головний 
монах не знайшовся одразу, що 
відповісти невидимому співроз-
мовникові. Той щось іще довго й 
сум’ятливо говорив із невідомої 
далечі: «Я знаю, ви щойно про-
вели пенсійну реформу… тільки 
ж тепер МВФ грошей вам усе 
одно не дасть… А я дав би… я ж 
не знав, що молоді прибираль-
ниці такі підступні…»

Намагаючись прогнати з-пе-
ред очей жінку з грецьким про-
філем, Головний монах сердито 
кинув у трубку голосом, який 
йому здавався державним: «Га-
разд. Вам зателефонують». А 
сам подумав, усе більше заки-
паючи обуренням: «Як він до-
дзвонився? Може, вже й про-
слуховують?!»

Набрав номер головного з 
безпеки. У відповідь зазвучала 
призабута мелодія «Подмос-
ковных вечеров». Ага, СБУ на-
дійно спить. Проте музику до-
слухав до кінця, аж поки її змі-
нила інша: «Эх, хорошо в стране 
советской жить…»

Значить, треба дзвонити мі-
ністру закордонних справ. Той 
озвався відразу. Багаторічний 
дипломатичний досвід підказу-
вав, що зараз йому зателефонує 
САМ.

– Тут мені тільки що дзво-
нив Стресс-Кан, – почав, не ві-
таючись, Головний монах.

– Я знаю, пане президенте. 
 І в мене є пропозиції. Треба на-
давати.

– Що надавати?
– Притулок. Є інформація, 

що й Берлусконі також про-
ситься…

– А він чого?
– Сексуальні домагання. Мо-

жуть судити. Він обіцяє, що…

нах. – Хай їдуть. Сексу в нас те-
пер хоч відбавляй, уже й дома-
гань не треба… У нас за таке не 
судять. У нас узагалі не судять – 
ми скоро його, суд, вообще від-
мінимо, як кажуть, за ненадоб-
ностью… А головне – «умніків» 
усіх зберемо докупи. Усіх – у До-
лину… Я ж знаю, що це таке, 
коли всіх… разом… при доброму 
конво… контролі… Ст ресс- -
Канна зробимо старшим бух-
галтером. Сільвіо відповідатиме 
за досуг…»

Головний монах повеселів. 
Виїжджаючи вранці з маєтку на 
зустріч із Кіріллом, він наспіву-
вав якусь призабуту мелодію. 
Ліворуч, поміж сосон, промай-
нула тінь Семена Палія. Монах 
давно з нею (чи з ним?) не ві-
тався, тож тепер дружньо пома-
хав крізь вікно рукою. Задово-
лений, він заплющив очі, мовби 
додивляючись перерваний зо-
лотистий сон, у якому його лос-
котала короткими поцілунками 
жінка із грецьким профілем... 

– Що обіцяє?
– Що профінансує для нас 

Силіконову долину.
– Долину? Це щоб «умніків» 

усіх зібрати? – насторожився 
Головний монах. «Умніків» він 
не любив. Що менше їх, то кра-
 ще… Ну але з цим усе гаразд, мі-
ністр освіти своє діло знає.

Міністр закордонних справ 
тим часом продовжував: 

– Можна й зібрати. Всіх в 
одному місці… Тільки це вже не 
моя компетенція. Я про міжна-
родний імідж. Ми будемо най-
ліберальнішими в світі. До нас 
підуть інвестиції…

«А й справді, чому б і не на-
дати? – подумав Головний мо-

«у нас узагалі не судЯть – 
ми скоро його, суд, 
вообще відмінимо,  
за ненадобностьЮ…»
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ЕКСПАНСІЯ РОСІЇ – ОДИН  ІЗ НАСЛІДКІВ 
ЗМІНИ СВІТОУСТРОЮ ПІСЛЯ 2001 РОКУ.
За останні 10 років Росія змогла значно 
посилити вплив у регіоні

Країни, де Кремль чинить результативний 
вплив на прийняття рішень

Країни, де Росія має вплив 
на прийняття рішень

Країни – друзі 
Росії

Країни, що «перезавантажують» 
відносини з Росією

Країни, що намагаються 
віддалитися від Росії

Країни – опоненти 
Росії

Нейтральні 
країни  

під тиском спецслужб. Чим стало 
9/11, то це своєрідним каталізато-
ром змін планетарного харак-
теру, часом досить несподіваних. 
На думку політологів, події 11 ве-
ресня 2001 року виявилися «точ-
кою біфуркації», серйозно впли-
нувши на вибір шляху розвитку 
світу. Війна в Іраку, що змінила 
геополітику Близькосхідного ре-
гіону, значною мірою зумовлена 
цими терактами. Своєю чергою, 
нинішні проблеми в Північній 
Африці та на Близькому Сході до 
значної міри викликані конфлік-
том в Іраку. Фактично теракти 
серйозно спричинилися до пере-
творення світу з одно- на багато-
полярний. Війни в Афганістані й 
Іраку підірвали фінансові мож-
ливості й моральний авторитет 
США як єдиного полюса світу, що 
утворився після розпаду СРСР.

Заклопотана веденням двох 
виснажливих збройних кон-
фліктів, Америка була змушена 
відійти зі своїх позицій, помітно 
занедбавши власні традиційні 
інтереси в Європі. Найважливі-
шим наслідком цього для на-
шого регіону стало посилення 
Кремля, чому неабияк посприяв 
спровокований іракською кам-
панією стрибок світових цін на 
нафту. Росія зробилася виму-
шеним партнером США у «війні 

з тероризмом», виявивши Ва-
шингтонові дипломатичне спри-
яння, а також надавши повітря-
ний простір для американського 
контингенту в Афганістані. За-
вдяки цьому їй вдалося легіти-
мізувати криваву різанину в 
Чечні й позбавити тамтешніх 
повстанців моральної підтримки 
на Заході. Згодом той зрозумів, 
що його використовують, проте 
амбіції Кремля зросли на-
стільки, що він повернувся до 
уявлень про зони впливу й вису-
нув претензії на сферу власних 
особливих інтересів на постра-
дянській території (більше про 
теперішній баланс сил у Європі 
читайте в Тижні № 30/2011). 
Своєрідною кульмінацією цієї 
перестановки сил у регіоні стала 
російсько-грузинська війна 
2008 року.

Україна опинилася у своєрід-
ній сірій зоні – начебто й декла-
руючи «курс на євроінтеграцію», 
проте не роблячи практично 
жодних реальних зусиль, щоб 
його реалізувати. «Захід, зайня-
тий війнами з тероризмом, не 
надав жодної вагомої підтримки 
Україні, хоча в 1990-х він дуже 
серйозно допомагав державам 
Східної Європи, що звільнилися 
від комунізму. Фактично через 
своїх пострадянських керівників 
Київ у 1990-х не встиг на потяг 
до ЄС та інших євроатлантичних 
інституцій. А потім нам уже до-
помагали на цьому шляху тільки 
словами, бо Захід був зайнятий 

автор: 
дмитро губенко

.09.01
ЯК ПЕРЕКРОЇЛИ СВІТ ПІСЛЯ

11 вересня 2001 року світ змінився,  
і Україна відчула це однією з перших 

і
сторія не терпить умовного 
способу, проте напередодні 
пам’ятних дат людство все 
одно ще раз замислюється 

над причинами та наслідками 
трагедій. Найбільш резонансна 
на сьогодні катастрофа третього 
тисячоліття – це події 11 вересня 
2001 року (у США їх скорочено 
називають 9/11), коли керовані 
членами «Аль-Каїди» літаки 
врізались у вежі-близнюки Все-
світнього торговельного центру 
в Нью-Йорку та в будівлю Пен-
тагона під Вашингтоном. Ці те-
ракти остаточно поклали край 
ілюзії «кінця історії», як його 
зрозумів Френсіс Фукуяма, – 
всесвітньої перемоги лібераль-
ної демократії. Мозаїка світо-
устрою розвалилась, і нова кар-
тина світу, що невдовзі склалася, 
була вже значно менш друж-
ньою до України.

тоЧка біФуркації
Перемогою терористів, однак, 
цей день теж не став – у наступ-
ному десятилітті «Аль-Каїда» 
була поступово маргіналізована, 
а її очільника Усаму бен Ладена 
врешті-решт ліквідували. Іслам-
ський фундаменталізм опинився 
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.09.01
ЯК ПЕРЕКРОЇЛИ СВІТ ПІСЛЯ своїми проблемами. Висновок, 

якого Україна має дійти: в між-
народній політиці особливо по-
трібно хапати момент; часу на 
розкачування немає, бо завтра 
все може змінитися», – попере-
джає політолог Олександр Палій.

інший світ
Та й сам Євросоюз без американ-
ської «парасольки» виявився не 
готовим до формування власної 
безпекової політики. Європейці 
поділилися на «старих» та «но-
вих», ігноруючи стратегічні ін-
тереси одні одних. Теперішня 
криза суверенних боргів прак-
тично поставила хрест і на пер-
спективі швидкого перетво-
рення ЄС на реальну силу (таку 

собі колективну наддержаву) у 
світовій політиці. І якщо Аме-
рика принаймні частково завдя-
чує своїм бюджетним дефіцитом 
тому, що несла основний тягар 
«війни з тероризмом», то євро-
пейські політики можуть нарі-
кати лише на самих себе. У бор-
гову яму ЄС загнали їхня неда-
лекоглядність та нерішучість.

А Росія вповні скористалася 
з атмосфери непевності й недо-
віри, що запанувала у світі після 
9/11. Саме вона після початку 
іракської кампанії охоче вбивала 
клин між «старою» та «новою» 
Європою. Їй-таки було вигідне й 
цькування України. «Жорстке й 
спрощене ставлення адміністра-
ції Джорджа Буша-молодшого 
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до решти світу в дусі чорно-
білого поділу всіх країн на дру-
зів та ворогів призвело до необ-
ґрунтованих звинувачень укра-
їнської влади в продажу обо-   
ронної системи ППО «Кольчуга» 
до Іраку. Як з’ясувалося, таких 
установок туди не постачали, 
проте 2002 року Київ опинився 
під прямою загрозою застосу-
вання санкцій із боку США та 
Британії», – нагадує завідувач 
відділу Інституту світової еконо-
міки і міжнародних відносин 
НАН України Сергій Толстов.

Теракти 2001 року зробили 
світ уразливим, відтак грома-
дяни західних держав задля без-
пеки відмовилися від частини 
своїх прав та свобод. «ХХІ сто-
ліття позначене істотним поси-
ленням структур внутрішньої 
безпеки та розвідки, на які по-
кладено протидію тероризму та 
екстремізму в будь-яких його 
формах і виявах. Це визначає на-
дання таким спеціальним орга-
нам прав широкого контролю 
над будь-якою приватною інфор-
мацією включно зі стеженням за 
громадянами. Тому вельми акту-
ально, аби ці спецслужби, наді-
лені надзвичайними повнова-
женнями, справді відповідали 
первісним цілям і виконували 
свої статутні функції правозасто-
сування та запобігання злочи-
нам, а не перетворювалися на 

безконтрольні й не підлеглі ци-
вільній владі силові струк-
тури», – попереджає Толстов.

нові Переламні моменти
Та попри всі ці зміни, чимдалі 
більше західних експертів сьо-
годні піддають сумніву епо-
хальність терактів 11 вересня 
2001 року. Наприклад, Філіп 
Стефенс із Financial Times вва-
жає, що найбільше значення в 
міжнародній політиці остан-
нього десятиліття мали не 
вій ни в Афганістані чи Іраку, 
каталізатором яких стало 9/11, а 
стрімке економічне зростання 
азійських та латиноамерикан-
ських держав. Саме Бразилія, 

Індія та Китай, а не ісламські 
фундаменталісти кидають сьо-
годні реальний стратегічний 
виклик США. Зрозуміло, що 
йдеться не про військовий ви-
мір, у якому Америка значно пе-
реважає усіх своїх конкурентів. 
Але боротьба за ресурси в роз-
палі, й Пекін, обме живши екс-
порт рідкоземельних металів, а 

також закріпившись у великій 
кількості багатих на сировину 
африканських країн, зробив у 
ній помітний ривок уперед.

Цілком можливо, що нау-
ковці майбутнього вважатимуть 
переламним роком в історії 
людства зовсім не 2001-й (хоч 
ця дата й розмістилася так 
зручно на межі тисячоліть), а 
2008-й. Нині ще зарано робити 
такі висновки, але цілком мож-
ливо, що глобальна фінансова 
криза завдала Заходові удару, 
загалом куди болючішого, ніж 
«Аль-Каїда». США досі не мо-
жуть виборсатися з економічної 
рецесії, якій не видно кінця-
краю. «Найбільшою загрозою 
нашій національній безпеці є 
наш борг», – заявив торік го-
лова Об’єднаного комітету на-
чальників штабів адмірал Майк 
Муллен. А отже, можна очіку-
вати подальшого відходу Спо-
лучених Штатів зі своїх позицій, 
насамперед в Афганістані. Як 
пише Джордж Фрідман у Stratfor 
про тамтешню кампанію, «на 
відміну від інших воєн, проти-
повстанські рідко увінчуються 
перемогою. Їм переважно на-
стає край тоді, коли іноземні 
сили вирішать залишити кра-
їну». Світ входить до нової фази, 
і теракти десятирічної давнини 
дедалі менше визначають тен-
денції його розвитку. 

росіЯ вПовні 
скористаласЯ 
з атмосФери неПевності й 
недовіри, що заПанувала 
у світі ПіслЯ 9/11
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ПРИМАРИ 
МИНУЛОГО. 
Світло 
прожекторів 
на місці, 
де колись 
стояли вежі-
близнюки, 
нагадує про 
те, що світ 
змінився 
безповоротно
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Журнал «Український тиждень» і Книгарня «Є» запрошують на зустріч у межах проекту 
«Європейський досвід». За підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні.

Наш гість – Жозе Мануел ПІНТУ ТЕЙШЕЙРА,
Посол, Голова Представництва ЄС в Україні 
Тема зустрічі: «Сучасний стан відносин України та ЄС»

19 вересня (понеділок)

18:00
Київ, Книгарня «Є», 
вул. Лисенка, 3

Жозе Мануел ПІНТУ ТЕЙШЕЙРА
З 2007 року
Посол Євросоюзу, голова Представництва ЄС в Україні.
2002–2005 роки
Голова Представництва Європейської Комісії в Мозамбіку.
1998–2002 роки
Голова Представництва Європейської Комісії у Колишній Югославській 
Республіці Македонія. 
1997–1998 роки
Голова Місії Бюро з питань гуманітарної допомоги Європейської Комісії 
в Боснії та Герцеговині й Хорватії. 
1996–1996 рік
Заступник керівника Відділу Бюро з питань гуманітарної допомоги 
Європейської Комісії (Африканські, Карибські та Тихоокеанські країни), 
керівник сектору з питань гуманітарної допомоги країнам Східної, 

Центральної та Південної Африки.
1994–1995 роки 
Керівник сектору з питань Співдружності Незалежних Держав 
(Кавказ та Середня Азія: Вірменія, Азербайджан, Грузія, Інгушетія, 
Чечня, Дагестан, Таджикистан).
1992–1994 роки 
Радник і Повірений у справах Представництва Європейської Комісії 
в Анголі.
1991–1992 роки
Член Кабінету міністрів. Направлений до Міністерства закордонних 
справ Португалії під час головування Португалії як радник Європейської 
Комісії для Державного секретаря із закордонних справ і розвитку 
співпраці.
1988–1991 роки 
Перший секретар Представництва Європейської Комісії у Свазіленді.

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

14 вересня (середа), 2011 рік

18:00

Книгарня «Є» та Французький інститут в Україні у рамках спільного проекту 
«Європейський досвід: Франція» запрошують Вас на зустріч із програмним 
координатором Forum des images (Паризької Сінематеки).

Наш гість – Жіль Руссо

Жіль Руссо – координатор фестивалів, тематичних циклів та зустрічей, які організовує Forum des 
images. Протягом останніх 10 років створив кінематографічні ретроспективи, присвячені різним 
країнам Латинської Америки (Мексика, Аргентина, Бразилія), а також сприяв представленню 
Паризької Сінематеки на міжнародній арені, влаштовуючи та підтримуючи кінематографічні 
заходи, розроблені Форумом та містом Парижем у партнерстві з Французьким інститутом 
та Альянс Франсез.

Forum des images – один із головних культурних закладів Парижа у місцевому, регіональному 
та національному вимірах. Створений 20 років тому як аудіовізуальний архів міста, він поступово 
поширив та урізноманітнив свою діяльність. Неповторність Форуму полягає в його манері 
презентації фільмів, а також у поєднанні насиченої програми заходів із двома іншими аспектами 
діяльності: зібранням колекції стрічок про Париж або тих, де він є декорацією, та виробництвом 
документальних фільмів.

ВХІД ВІЛЬНИЙ



П
оки Америка готується до 
10-х роковин нападу на 
вежі-близнюки й Пента-
гон, події 11 вересня все 

ще суттєво впливають на фор-
мування історії. Впродовж ос-
таннього десятиліття країна 
безжально, але багато в чому 
успішно боролася з «Аль-Ка-
їдою». США розтрощили органі-
зацію Усами бен Ладена ще до 
того, як їхні «морські котики» 
вбили у травні його самого. Со-
тні його людей було заарешто-
вано і знищено, а чимало найне-
безпечніших планів зірвано. Но-
вого заступника командувача 

організації вбито минулого мі-
сяця. Колишній директор ЦРУ, а 
тепер міністр оборони Леон Па-
нетта без потреби зробив себе 
заручником долі, заявивши під 
час нещодавнього візиту до Аф-
ганістану: Америка за крок від 
того, щоб завдати «стратегічної 
поразки» «Аль-Каїді». Остання 
досі до небезпечної міри при-
сутня в Ємені, і не тільки там. 
Але після декади збору розвід-
даних, контрнаступів та оборон-
них заходів Америка справді ба-
читься куди менш уразливою, 
ніж напередодні терактів 10 ро-
ків тому.

завдана шкода
Попри все, якби Усама бен Ла-
ден зміг посмертно проаналізу-
вати події останнього десяти-
ліття, йому було б із чого тіши-
тися. Хоча він і не створив 
халіфату своєї мрії, але однією з 
його основних цілей було втяг-
нення Америки у «криваві ві-
йни» в мусульманському світі, і 
він її втілив. Якби не 11 вересня, 
Штати не вторглися б до Афга-
ністану чи Іраку, де близько 
6 тис. їхніх вояків і багато солда-
тів армій союзних країн наклали 
головою в спустошливих війнах 
на виснаження. За «дуже помір-

10 років Потому

Упродовж останніх 10 років Америка 
помилялася, але вона не може дозволити собі 
припинити захищатися від «Аль-Каїди»
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кованими» оцінками, зробле-
ними у межах проекту Браун-
ського університету, що підрахо-
вує ціну цих воєн, в Афганістані, 
Іраку та Пакистані було вбито 
близько 137 тис. мирного насе-
лення, а ще 7,8 млн людей у цих 
країнах стали біженцями. Оста-
точна вартість воєн включно з 
виплатою відсотків та забезпе-
ченням опіки над ветеранами 
оцінюється у $4 трлн. Сума до-
рівнює сукупному бюджетному 
дефіциту держави за шість ро-
ків – від 2005 до 2010-го.

Понісши такі витрати, Аме-
рика має небагато чим хизува-
тися, окрім дезінтеграції «Аль-
Каїди». Ситуація в Іраку набула 
нині кращого вигляду, ніж 
можна було сподіватися в роз-
пал міжконфесійної різанини, 
яка охопила країну невдовзі після 
вторгнення американських 
військ. Проте нещодавно «Аль-
Каїда» спромоглася організу-
вати 42 на   пади по всій респу-
бліці в один день. І коли напри-
кінці року з Іраку будуть 
виведені всі аме риканські вій-
ська, за спиною вони залишать 
ані надто дру жню (уряд Нурі 
аль-Малікі більше схиляється 
до Ірану), ані повністю демокра-
тичну державу. Щоправда, пова-
ливши режим Саддама Хусейна, 
США визволили Ірак від дикта-
тури, а не лише від диктатора. 
Нові правителі стверджують, що 
є демократами, і виборів у країні 
відбувається вдосталь. Але там-
тешні політики ще повинні до-
вести, що вони поважають права 
меншин і готові дозволити лю-
дям голосуванням позбавляти 
можновладців посад.

Останнім часом демокра-
тичні ідеали просочуються до 
арабського світу з іншого боку – 
через місцеву «весну народів». 
Нині це означає зречення док-
трини «Аль-Каїди», але зрештою 
має зіграти на користь і Заходу, 
й арабів, за умови, що прихиль-
ники джихаду не захоплять у 
свої руки демократичної весни, 
коли прийде осінь. Однак Захід 
не може записувати цього про-
будження на свій рахунок. Його 
точно не надихнуло вторгнення 
до Іраку (яке The Economist 
сильно підтримував, помилково 
вважаючи, ніби в Хусейна була 
зброя масового знищення). Біль-
шість арабів виступали проти 
експансії, вважали новий уряд 
Іраку маріонетковим і відкидали 

«програму свободи» Джорджа 
Буша. В Тунісі, Єгипті й інших 
частинах арабського світу на-
родна влада прокинулася тільки 
за 10 років через вибух місцевих 
розчарувань, які накопичува-
лися довгий час, а не через де-
монстрацію Америкою своєї вій-
ськової доктрини «шок і трепет» 
у Месопотамії.

Що стосується Афганістану, 
то тут Америка наразі реалі-
зувала основні цілі: вистежити 
«Аль-Каїду» й повалити її та-
лібанських захисників. Коли 
«Аль-Каїда» й «Талібан» зна-
йшли новий прихисток у Пакис-
тані, безпілотники ЦРУ поле-
тіли громити і його. Але бун-
тівна діяльність «Талібану» в 
Афганістані помалу розвива-
ється, і незрозуміло, на скільки 

вистачить безпорадної адміні-
страції Кабула, яку підтримує 
Захід, після виведення сил НАТО, 
запланованого на 2014 рік.

Тим часом виштовхування 
«Аль-Каїди» на межу стратегіч-
ної поразки обертається новою 
небезпекою. Переслідуючи бо-
йовиків джихаду в Пакистані, 
Америка сприяла дестабілізації 
параноїдальної, озброєної ядер-
ними бомбами країни, де жи-
вуть 190 млн мусульман. У цьому 
слід звинувачувати не лише 
США: Ісламабад і сам грає в 

обурливу подвійну гру, при-
ймаючи американські гроші од-
нією рукою і допомагаючи бій-
цям джихаду другою. Пакистан-
ські шпигуни цілком могли 
знати, де переховувався бен Ла-
ден. Може, саме тому Обама від-
рядив туди «морських котиків» 
без дозволу чи по передження. 
Відтоді відносини між двома 
державами псуються. Але навіть 
до рейду значно більше пакис-
танців убачали в Америці во-
рога, а не партнера. На своїй те-
риторії США можуть почува-
тися безпечніше, ніж 10 років 
тому, але стратегічна позиція 
країни в напрямку Близького 
Сходу та Південної Азії погірши-
лася й погіршуватиметься надалі, 
якщо Ірак опиниться під впли-
вом керованого муллами Ірану 
або якщо вибухне Пакистан.

зіткненнЯ з ісламом
«Аль-Каїда» отруїла не лише від-
носини між державами, а й 
думки. У всіх мусульманських 
країнах, де нещодавно відбулися 
опитування проекту Pew Global 
Attitudes Project, більшість насе-
лення відмовляється вірити, що 
теракти 11 вересня влаштували 
араби. Висновки Pew свідчать, що 
жителі мусульманського світу й 
Заходу досі вважають одні одних 
схильними до насилля фанати-
ками. Мусульмани додають, що 
західний люд аморальний і за-
хланний, здебільшого звинува-
чуючи Захід у своїй власній бід-
ності. Мир у Палестині, встанов-
лений американцями, може, й 
задобрив деяких ображених, але 
Буш ніколи не боровся за мирне 

америка маЄ небагато 
Чим хизуватисЯ,  
окрім дезінтеграції  
«аль-каїди»
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Проблема тероризму дедалі менше турбує американців
Результати опитування The Gallup Organisation засвідчили: порівняно з 2001-м 
страхи американців щодо загрози тероризму 2011 року рекордно зменшились
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врегулювання достатньо наполе-
гливо, а недолуга дипломатія 
Обами, попри його гарні про-
мови, закінчилася принижен-
ням. Опитування Арабо-
американського інституту цього 
літа показало, що репутація Спо-
лучених Штатів у арабському 
світі зараз гірша, ніж наприкінці 
президентства Буша.

Отрута дісталася й до вну-
трішнього фронту. Деякі амери-
канці після того, як британські 
мусульмани підірвали бомби в 
лондонському метро 2005 року, 
сподівалися, що джихад, культи-
вований за межами арабського 
світу, обмежиться Єврабією («іс-
ламізованою» переселенцями з 
арабських країн Європою). Однак 
вони помилялися. Хоча опиту-
вання свідчать, що більшість при-
хильників ісламу в США є лояль-
ними громадянами цієї держави 
й менше, ніж представники інших 
релігійних груп, схильна до під-
тримки кривавих нападів на 
мирне населення, завжди зна-
йдеться кілька жорстоких сер-
дець, готових відгукнутися на за-
клик до джихаду. 2009 року аме-
риканський мусульманин убив 
кількох своїх товаришів по службі 
на військовій базі Форт-Худ, Те-
хас, а торік іммігрант, який нещо-
давно прибув із Пакистану, нама-
гався підірвати замінований авто-
мобіль на Таймс-сквер у 
Нью-Йорку.

Ці та інші теракти – деякі ор-
ганізовані безпосередньо «Аль-
Каїдою», а решта просто за її 
прикладом – живлять чимдалі 
більшу нетолерантність у сус-
пільствах, що приймають іммі-
грантів, а вона, своєю чергою, 
провокує їх. Після 11 вересня 
Буш обережно наголошував, що 
Америка бореться не з ісламом – 
«релігією миру». Нині республі-
канці поводяться не так відпові-
дально. Кандидат у президенти 
Ньют Ґінґріч підтримав безроз-
судну кампанію, метою якої є 
зупинити побудову мусульман-
ського центру та мечеті на 
Нижньому Манхеттені. Багато 
інших республіканців повторю-
ють його безглузді слова щодо 
просочування норм шаріату в 
законодавчу систему США. А по-
декуди в Європі ситуація значно 
гірша. Схоже, саме страх іслам-
ської експансії підштовхнув Ан-
дерса Берінґа Брейвіка до вбив-
ства 77 своїх співвітчизників у 
липні цього року в Норвегії.

наПружуЮЧи захід
Відразу після 11 вересня біль-
шість союзників Америки зая-
вили про солідарність із нею. 
Однак останнє десятиліття під-
точило згуртованість Заходу. 
Мету діяльності НАТО підда-
вали сумніву ще до дня терактів, 
власне після розвалу Радян-
ського Союзу. Спочатку напад  
на вежі-близнюки дав Альянсу 
нову путівку в життя. Беручись 
за колективну оборону, НАТО 
приєдналося до війни в Афганіс-

тані. Особливі друзі наддержави, 
як-от Велика Британія, й охочі 
стати такими, зокрема Польща 
та Україна, добровільно зголоси-
лися відрядити контингенти до 
Іраку. Але європейська громад-
ська думка здебільшого вва-
жала, що встрягнувши в там-
тешню війну, Америка сягнула 
задалеко, а мішки з тілами, які 
прибували все десятиліття, при-
тупили апетит Європи до експе-
диційних вилазок на чужі тери-
торії на боці США.

НАТО пережило випробову-
вання Афганістаном і щойно 
пройшло нове – цього разу Лі-

вією. Обидва іспити викрили 
чималі слабкості Альянсу. У 
його європейських членів налі-
чується близько 2 млн військо-
вих, але організація ледь спро-
моглася відправити до Афганіс-
тану від 25 тис. до 40 тис. вояків. 
Лишень за 11 тижнів боїв із си-
лами Муаммара Каддафі їм за-
бракло боє припасів і знадоби-
лася підмога американців. А за 
діями США в Лівії можна писати 
книжку з обережної тактики. 
Європейці втомилися від того, 
що їх утягують у війни, які ба-
гато хто вважає американ-
ськими; США Старий світ дратує 
тим, що не вдається до своєї 
сили.

Виснаження західного Аль-
янсу збіглося з наростанням 
енергійності й цілеспрямованості 
Азії та Латинської Америки. Еко-
номічне відродження Азії спо-
стерігалося ще до 11 вересня, але 
боротьба з «Аль-Каїдою» стала 
виснажливим відволікаючим 
чинником, на тлі якого неминуче 
зміщення балансу сил у світі уви-
разнилося. Буш колись запитав 
Ху Цзіньтао, що не дає йому за-
снути вночі. «Створення 25 млн 
нових робочих місць щороку», – 
відповів голова КНР. Сам Буш 
здебільшого переймався новим 
терактом. Аби убезпечити себе, 
Америка не просто розв’язала ві-
йни за кордоном. Вона створила 
колосальний безпековий і роз-
відувальний апарат у себе вдома. 
Торік видання Washington Post 

виснаженнЯ західного 
аль Янсу збіглосЯ з 
наростаннЯм енергійності 
й цілесПрЯмованості азії 
та латинської америки
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писало, що на програмах протидії те-
роризму, внутрішньої безпеки й роз-
відки були задіяні понад 1200 урядових 
організації та майже 2 тис. компаній.

Хтось може казати, що Америка 
заплатила велику ціну у вигляді 
втрачених великих і малих свобод. 
Тепер стало нормальним роззуватися 
під час перевірки перед посадкою на 
літак. Після 11 вересня у США не ін-
тернували громадян-мусульман, як 
це сталося з американськими япон-
цями після нападу на Перл-Харбор, 
але адміністрація Буша деспотично 
пройшлася по заповітних свободах. 
Конгрес, суди й новий президент зре-
штою дещо повернули ситуацію на-
зад, але не повністю. Хоча до підо-
зрюваних у тероризмі в США бі льше 
не застосовують тортур на кшталт 
імітації утоплення, Гуантанамо досі 
діє, символізуючи все, чого не мала б 
обстоювати Америка. Цілком мож-
ливо, що багато його в’язнів прове-
дуть усе життя в неволі навіть без на-
лежного суду.

залишаЮЧи минуле  
в минулому
11 вересня відходить до книжок з істо-
рії, і Америка рухається далі. Вежі-
близнюки у вогні, битва на схилах 
Тора-Бори, спалахи над Багдадом, са-
дистські фото полонених із мішками 
на головах у в’язниці Абу-Грейб – усі 
вони почали здаватися не більш ніж 
фотографіями в альбомі, що живуть у 
пам’яті, але вже не є частиною акту-
альної дійсності. У Нью-Йорку на 
Ground Zero (місце, де стояли «близ-
нюки») зводять нову вежу. Америку 
заполонила маса інших проблем. Фі-
нансовий крах 2008 року й рецесія 
після нього безпосередніше вплинули 
на життя звичайних людей, ніж теро-
ризм. У виборах 2012 року тема, яку 
колись називали «світова війна з те-
роризмом» фігуруватиме менше, а 
більше уваги звертатимуть на полі-
тичний глухий кут у Вашингтоні, 
втрачені робочі місця, державні ви-
датки, що ростуть зі швидкістю світла, 
й величезний держборг. Наддержава, 
яка була на вершині світу 10 років 
тому, втратила самовпевненість і 
прагне шансу на перегрупування. 
Минулого місяця, під час «солом’я-
них» республіканських праймариз у 
серці штату Айова, місті Еймс, заклик 
кандидата в президенти Рона Пола до 
повернення американських вояків до-
дому зустріли оваціями.

Американці прагнуть зменшити 
свої втрати після жахливого остан-
нього десятиліття й переключитися з 

розбудови держав за кордоном до роз-
будови держави власної. Цей інстинкт 
залишати минуле в минулому й про-
суватись уперед – прекрасний реф-
лекс, що нерідко раніше витягав Аме-
рику з депресій. Але поступ не означає, 
ніби треба зосередити увагу тільки на 
собі чи послабити захист. Цілий світ 
збідніє, коли виснажена Америка ви-
рішить, що більше ніколи не втруча-
тиметься у справи інших країн, аби 
врятувати мирне населення від спра-
глого крові диктатора, навіть коли, як 
у Лівії, наддержава «керуватиме опе-
рацією з-за чиєїсь спини».

Крім того, «Аль-Каїда» і її іміта-
тори не перестали бути небезпеч-
ними. До її знешкоджених планів вхо-
дило підірвання 10 літаків над Атлан-
тикою одночасно. Організація 
зашиває вибухові пристрої у взуття й 
білизну своїх терористів і робить 
бомби у вигляді картриджів для 
принтерів. Є дані, що відгалуження 
«Аль-Каїди» в Ємені вивчає можли-
вості використання рицину (смер-
тельно небезпечного токсину) в нових 
терактах. І хоча більшість мусульман 
виступають проти нереалістичних ці-
лей та кривавих методів «Аль-Каїди», 
терористам не треба навертати на свій 
бік великі маси, аби посіяти хаос. 
10 років тому теракти, що змінили 
світ, скоїли всього лиш 19 чоловіків.

Сьогодні Америка підготовлена 
краще. Попри це, самі тіль  ки декла-
рації про перемогу (або поразку) та 
відступ за Великий Американський 
мур не здатні відвернути майбутної 
загрози. Наддержава наробила чи-
мало помилок після 11 вересня, най-
більшою з яких, мабуть, було втор-
гнення до Іраку. За наступні 10 років 
вона зіткнеться з новими безпеко-
вими викликами, зокрема з тим, як 
відповідати на дедалі більшу міць Ки-
таю, маючи менше ресурсів. І все ж ті, 
хто безтурботно заявляють, що США 
погарячкували у відповідь на теракт 
11 вересня, уявлення не мають, 
скільки ще шкоди могли наробити во-
їни джихаду, якби Америка не за-
гнала їх у гори Афганістану й Пакис-
тану, розтрощуючи їхні мережі й ви-
тісняючи їх у сховки. Серед складних 
завдань наступної декади будуть по-
вернення довіри союзників (особливо 
Пакиста  ну), ощадніше використання 
си  ли й донесення, наскільки це мож-
ливо, зерна толерантності до мусуль-
манства замість загострення стосун-
ків із ним. Утім, повернення до невин-
ного 10 вересня 2001 року бути не 
може – як, на жаль, і послаблення 
пильності. 
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ля багатьох третє тисячоліття почалося 
саме 11 вересня 2001 року. Новий час, коли 
на перше місце в ризиках для нашої циві-
лізації вийшов новий тероризм. Новий, бо 

той тероризм, із яким ми тоді зіткнулися, вихо-
див за межі звичних уявлень про терор. Переду-
сім тому, що це була атака одинаків-смертників 
на знакові об’єкти західної цивілізації з вико-
ристанням її найсучаснішої техніки. І в цьому 
сенсі 11 вересня увійшло в історію як похмура 
сторінка, що передвіщає, можливо, ще гірші ва-
ріанти в майбутньому, якщо терористи отрима-
ють доступ до зброї масового знищення.
Чимало питань до спецслужб США, які не змогли 
запобігти цьому найбільшому в історії людства 
теракту. Думаю, що справа передусім у самій 
Америці, в менталітеті її громадян. Ця країна ні-
коли не була поліцейською державою. Вона уяв-
ляла себе материком, оточеним океанами, а тому 
почувалася в безпеці й практично ніколи не звер-
тала уваги на захист своїх громадян від зовніш-
нього удару. Єдиною 
атакою на Штати був 
напад на базу Перл-
Харбор, але це все-таки 
Гавайські острови.
Американцям не влас-
тива психологія пиль-
ності й підозрілості, 
яка панувала в СРСР, 
насаджується нині в 
Росії і процвітає поде-
куди в Західній Європі. 
Наприклад, у Німеччині, Швейцарії, Австрії, 
якщо люди помітять щось недобре, вони не-
гайно зв’язуються з поліцією. У Штатах цього не-
має.
Крім того, американські спецслужби здебіль-
шого спираються не на агентурну розвідку, а на 
технічні засоби: електронні перехоплення, усі 
види прослуховування, космічну розвідку тощо. 
У цьому вони досягли успіху, але про людський 
чинник забули. А як дізнатися плани проти-
вника, якщо у вас немає людей, наближених до 
керівництва конкретних відомств та організа-
цій? Не раз обговорював цю тему з відставни-
ками ЦРУ, і вони казали мені, що неможливо 
знайти мусульман, які погодилися б працювати 
на американську розвідку. А я впевнений, що у 
світі є ті з них, які поділяють західні цінності й 
готові йти на ризик.
Ще один момент: в американській психології є 
фактор нетерпіння – вони кидають те, що не дає 

негайного результату. А розвідка – це тривала, 
наполеглива, кропітка робота, яка дає змогу зсе-
редини боротися з тим, що живить тероризм та 
екстремізм.
Нині Америка, звісно, не та, що була 10 років 
тому. Думаю, боротьба з тероризмом іде в пра-
вильному напрямку. Вдалося обезголовити 
«Аль-Каїду», покінчивши з бен Ладеном, непо-
гано просуваються справи в Афганістані. Там 
ще є осередки опору, але основні сили «Аль-
Каїди» розгромлено спільними зусиллями 
військ НАТО й афганців.
Але все це аж ніяк не означає, що загроза теро-
ризму зникла або хоча б зменшилася. Ми не 
знаємо, чим закінчиться кривава бійня, яка то-
читься в Лівії, усі ці події на Близькому Сході та 
в Північній Африці. Добре, що народи скинули 
Хосні Мубарака, Муаммара Каддафі, що, най-
імовірніше, недовго залишилося президентові 
Сирії Башару Асаду. Але що далі? Хто прийде 
до влади в цьому величезному і такому страте-

гічно важливому для 
Заходу регіоні? Пи-
тання залишається 
від критим.
У зв’язку з десятими 
роковинами 11 верес-  
ня Сполучені Штати 
вжи  ли безпрецедент-
них заходів безпеки 
як всередині країни, 
так і щодо американ-
ських об’єктів за кор-

доном. Усі військові структури, державні ін-
ститути перебувають під посиленою охоро-

ною. Про це не раз заявляли і Барак Обама, і 
керівники оборонного відомства, і Держдепар-
тамент США. Та й американське суспільство за 
10 років зуміло мобілізуватися на можливі 
сплески тероризму, розуміючи, що вони можуть 
бути дедалі жорстокішими. «Акти помсти», при-
урочені до дат, характерні для всіх терористич-
них організацій і покладаються вони насампе-
ред на смертників-одинаків.
Усе може трапитися, попри величезні кошти, 
вкладені в розвиток діяльності спецслужб, по-
при те, що підвищилася якість їхньої роботи. 
Адже йдеться про противника, який ладен на 
будь-які самопожертви, що не вписуються в 
наше уявлення про цінність людського життя. 
Коли маєш справу з людьми іншої ментальності, 
найточніші припущення та оцінки можуть зо-
всім не відповідати реаліям. 

новий тероризм

коли маЄш сПраву  
з лЮдьми іншої 

ментальності, найтоЧніші 
ПриПущеннЯ та оцінки 

можуть зовсім  
не відПовідати реаліЯм

26|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 37 (202) 9 – 15.09.2011

ВПРИТУЛ|поГляД



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

14 вересня (середа), 2011 рік

18:00

Книгарня «Є» та Французький інститут в Україні у рамках спільного проекту 
«Європейський досвід: Франція» запрошують Вас на зустріч із програмним 
координатором Forum des images (Паризької Сінематеки).

Наш гість – Жіль Руссо

Жіль Руссо – координатор фестивалів, тематичних циклів та зустрічей, які організовує Forum des 
images. Протягом останніх 10 років створив кінематографічні ретроспективи, присвячені різним 
країнам Латинської Америки (Мексика, Аргентина, Бразилія), а також сприяв представленню 
Паризької Сінематеки на міжнародній арені, влаштовуючи та підтримуючи кінематографічні 
заходи, розроблені Форумом та містом Парижем у партнерстві з Французьким інститутом 
та Альянс Франсез.

Forum des images – один із головних культурних закладів Парижа у місцевому, регіональному 
та національному вимірах. Створений 20 років тому як аудіовізуальний архів міста, він поступово 
поширив та урізноманітнив свою діяльність. Неповторність Форуму полягає в його манері 
презентації фільмів, а також у поєднанні насиченої програми заходів із двома іншими аспектами 
діяльності: зібранням колекції стрічок про Париж або тих, де він є декорацією, та виробництвом 
документальних фільмів.

ВХІД ВІЛЬНИЙ



е
кс-президент Ширак став 
першим лідером держави 
в історії Франції, який по-
став перед судом. Точніше, 

мусив би постати. З огляду на 
стан здоров’я 79-річного полі-
тика служителі Феміди пого-
дилися розглядати справу за 
його відсутності.

Предметом кримінального 
розслідування є події першої 
половини 1990-х, коли пан Ши-
рак був мером Парижа. Згідно  
з документами він, можливо, 
підписав угоди із трьома десят-
ками осіб, які ніколи не пра-
цювали в мерії. Натомість, вва-
жають слідчі, їхня платня  
навпростець потрапляла до 
«чор них» кас політичної партії 
«Об’єднання на підтримку рес-
публіки», яку тоді також очо-
лював Ширак. Вироку очікують 
23 вересня.

Адвокати розповідають, що 
Жак Ширак довго вагався, перш 
ніж погодився не приходити на 
слухання до суду. «Він людина 
дуже горда, звична власноруч 
вирішувати свої проблеми, – 
розповів журналістам один із 
захисників колишнього прези-
дента Жорж Кейман. – Свою 
хворобу він волів не помічати, 
аж доки цими днями сталося 
так, що не впізнав на вулиці 
власну дочку».

Близькі родичі Ширака  
свід  чать про «провали в пам’яті» 
та порушення «причиново-на-
слідкового зв’язку в міркуваннях 
і висновках». Позивачі – чис-
ленні громадські організації – не 
стали наполягати на додаткових 
медичних експертизах. «Треба 
негайно виходити із замкненого 
кола дискусій про стан здоров’я 

колишнього президента, – вва-
жають керівники асоціації Anti-
cor, котра, мабуть, найактивніше 
домагалася публічного розгля-
 ду справи Ширака. – Важливо 
інше: вивести на новий рівень 
суспільну дискусію про «чорні» 
гроші в політиці».

Зрештою, ці питання – про 
відносини бізнесу та влади, а 
також про моральну відпові-
дальність за використання бю-
джетних коштів у політиці – є 
великою новацією французь-
кого суспільного життя. «Ши-
рак потрапив під суд не тому, 
що він найгірший із колишніх 
президентів, – вважає журна-
ліст Жерар Боне. – Так скла-
лося, що саме на його каденції 
французам терпець урвався 
мовчки стежити за крутій-
ськими схемами можновладців. 
Нові часи – нова вимогливість 
до політичних лідерів».

Українська влада та її реч-
ники радо посилаються на 
справи відомих французьких 
політиків: Жака Ширака, До-
мініка де Вільпена, Домініка 
Стросс-Кана й віднедавна Кріс-
тін Лаґард. Зарубіжний досвід 
настійливо використовують як 
аргумент до процесів Тимо-
шенко, Луценка та інших ко-
лишніх українських високопо-
садовців. Мовляв, відповідаємо 
світовим тенденціям.

Насправді згадані процеси 
більше заперечують, ніж під-
тверджують методику україн-
ського судочинства. По-перше, 
ніхто з підозрюваних превен-
тивно не опинився за ґратами. 
По-друге, як ми бачимо у ви-
падку з Жаком Шираком, за-
хідна Феміда зважає на стан 
здоров’я і не намагається зла-
мати та принизити підсудних. 
По-третє, – і це, мабуть, най-
важливіше, – процес Ширака 

нічим не нагадує політичної 
помсти або запобігання неба-
жаній конкуренції на виборах. 
Колишній президент назавжди 
пішов із політики.

«Справа Ширака – більше 
попередження цілому політич-
ному класу, ніж бажання пока-
рати конкретну людину, – вва-
жає правник Фредерік Петі. – 
Навіть якщо теоретично ко    лиш-   
ньому керівникові держави за-
грожують до 10 років в’язниці й 
штраф на суму до €150 тис., мало 
хто припускає, що за два тижні 
Ширака справді позбавлять волі. 
Сенс події радше морального 
плану. Час настав створити пре-
цедент і надалі застосовувати до 
найвищого керівництва дійсно ті 
самі вимоги, що й до решти гро-
мадян».

Французька преса багато 
пише про те, що «чорні» каси 

ПОКАЗОВИЙ 
ПРОЦЕС. 
Французьке 
суспільство 
вимагає 
очищення 
політикуму, 
який на суді 
уособлює Жак 
Ширак, від 
корупції

«замислив, здійснив, скористався»

автор:  
алла лазарева,  

Франція 

Так звучить звинувачення  
у справі колишнього французького 
президента Жака Ширака. Дебати, 
по суті, кримінального судочинства 
почалися 6 вересня
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використовували в різні періо-
 ди всі без винятку великі полі-
тичні партії країни. Наповню-
вали їх чим пощастить. Коли – 
дарунками потужних підпри-
ємців, коли – спонсорськими 
надходженнями з колишніх ко-
лоній. Тривалий час такої прак-
тики не афішували, але й не ви-
корінювали.

«Причиною етичного пере-
завантаження стала загальна 
зневіра громадян, – вважає Фре-
дерік Петі. – Люди дедалі менше 
ходять голосувати, не довіряють 
усталеним політичним силам. 
Перестають бути активним 
електоратом. Відтак політики 
мусять вигадати для себе нові 
правила. Їх до того змушує вну-
трішня ситуація в країні».

Про соціальний запит на 
прозорість фінансів у політиці 
кажуть і політологи. «Важко 

сьогодні передбачити, чи за 
процесом Ширака настане  
інший, що стосуватиметься  
фінансування Соціалістичної 
партії часів Міттерана, – каже 
аспірант політології Франсуа 
Моріс. – Але це було б ло-
гічно».

На таке саме розслідування 
стосовно Соцпартії відверто 
сподіваються адвокати Жака 
Ширака. «Політика фіктивних 
наймань та фіктивних відря-
джень є й нині, за мера-со-
ціаліста Бертрана Деланое», – 
заявив у залі суду захисник 
екс-президента Жорж Кейман. 
Мабуть, її можна бачити не 
лише в Парижі. Спокуса зло-
вживання владою універса-
льна. Що відмінне в різних кра-
їнах – це ставлення до правопо-
рушень. Як суспільства, так і 
самих політиків. 

«замислив, здійснив, скористався»



х
ристияни прославляють 
немовля Ісуса, на чию 
честь названо глобальну 
кліматичну ос ци  ляцію 

(коливання; почергові теплі і 
холодні періоди в Тихому океані 
й атмосфері над ним – Ред.) 
Ель-Ніньйо  (Хлопчик, Малюк), 
як Провісника Миру. Та якщо ві-
рити аналізу, проведеному Со-
ломоном Cяном і його колегами 
з Колумбійського університету, 
Ель-Ні ньйо складно назвати 
мирним. Порівнявши погодні 
дані й воєнні зведення з різних 
куточків земної кулі за останні 
шість десятиліть, науковець дій-
шов висновку: в тих країнах, на 
які впливає Ель-Ніньйо, спосте-
рігається підвищений ризик 
громадянських конфліктів. На 
результатах цього дослідження, 
оприлюднених у журналі Na-
ture, не можна базувати про-
гнози щодо того, як саме гло-
бальне потепління відобра-
зиться на давній ворожнечі й 
нових заворушеннях. Але вони 
дають змогу побачити несподі-
вану картину впливу географії 
на життя людей.

На початку праці наведено 
два солідно обґрунтовані кор-
пуси даних: один – стосовно 
конфліктів, другий – погоди. 
Спираючись на перший із них, 
команда дослідників вираху-
вала «щорічний показник не-
безпеки конфлікту» всередині 
країн (на противагу прикор-
донним війнам). За допомогою 
другого на карті світу виділили 
82 країни, де погода мало реа-
гує на наявність чи відсутність 
Ніньйо, і 93, де буває реєстро-
вано зміни. Друга група дер-
жав охоплює майже всі тро-
піки. Феномен «Малюків» – це 
викиди теплих вод в екваторі-
альній частині Тихого океану, 
які відбуваються раз чи двічі 
на 10 років. Вони здебільшого 
виявляються через підви-
щення температур і зменшення 
опадів у тропічному поясі, хоча 

наслідки не скрізь однакові. 
Така напіврегулярна неста-
більність, не притаманна по-
мірній кліматичній зоні, має 
глибокі наслідки.

Дослідники помітили, що в 
роки Ель-Ніньйо щорічний по-
казник небезпеки конфлікту в 
зазначених 93 країнах становив 
6%. Коли осциляція сягала про-
тилежної крайньої точки (яви-
 ще, відоме під назвою Ла-Нінья, 
«Дівчинка»), коефіцієнт дорів-

нював 3%. В інших частинах 
земної кулі він стабільно збері-
гався на позначці 2%. Це не 
означає, ніби клімат – єдиний 
або головний чинник, що ви-
кликає конфлікти. Але цифри, 
наведені вченими, свідчать, що 
аж одна п’ята внутрішніх кон-
фліктів у даний період була ви-
кликана Ель-Ніньйо.

Дальші дослідження під-
кріплюють цю думку. Хоча сама 
назва «Ель-Ніньйо» підказана 

неспокійні сезони
Планетарні сезонні зміни клімату, відомі під назвою Ель-Ніньйо, 
можуть викликáти не лише негоду, а й громадянські війни
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погодними змінами, які цей 
феномен викликає в Південній 
Америці в час святкування 
Різдва, «Малюки» набирають 
обертів і в квітні – травні. Тому 
цілком закономірно очікувати 
виявів їхнього впливу здебіль-
шого в другій половині року, а 
не в першій. І справді, в роки 
виникнення Ель-Ніньйо кон-
флікти в цих 93 країнах почи-
налися переважно в другому 
півріччі, з піком від вересня до 
листопада. Такої асиметрії не 
спостерігається в роки, коли 
виявляється Ла-Нінья, або в 
місцях, де вплив «Малюків» не-
значний. Цікаво ще одне: що 
бідніша країна, то ймовірніші 
внутрішні конфлікти, пов’язані 
з появою Ель-Ніньйо.

Такий зв’язок бачиться ціл-
ком обґрунтованим, як і вка-
зівка на причину. Хоча люди 
можуть впливати на клімат, 

намір розпочати громадянську 
війну навряд чи змінив би тем-
пературу в тропічній зоні Ти-
хого океану. Як завжди в таких 
випадках, з’ясувати механізм 
дії проблематичніше.

Недорід, який часто спри-
чиняють «Малюки», може зро-
бити дешевшим набір нових 
повстанців через затишшя на 

ринку праці. Вони також здатні 
посилити напруженість між 
міським та сільським населен-
ням і зменшити здатність уря-
дів загладити проблеми фінан-
совими вливаннями. Крім того, 
спека може посприяти виник-
ненню різного роду конфлік-
тних ситуацій. Помічено, що в 
бейсболі, якщо подавач однієї 
команди поцілить м’ячем у від-
бивача, ймовірність подавача 
суперників помститись у такий 
самий спосіб зростає з піднят-
тям температури. Почастішан-
 ня таких «відплат» легко під-
вищує імовірність сутичок.

Принаймні одна попередня 
розвідка, опублікована 2009 ро-
 ку, претендує на встановлення 
зв’язку між незвично спекот-
ними роками й ризиком грома-
дянських воєн. Таку залежність 
було виявлено в Африці (хоча 
методи дослідження визнано 
спірними, а низка відносно без-
конфліктних років після роз-
глянутого періоду дещо змен-
шує достовірність результатів). 
Проте доктор Сян не впевне-
ний, що такий зв’язок має 
якийсь стосунок до Ель-Ніньйо. 
Відкритий ним ефект Ніньйо, 
схоже, діє навіть тоді, коли ста-
тистика не виявляє прямого 
впливу на локальні опади й 
температуру, що стало предме-
том розгляду дослідження на 
африканському матеріалі. Як-
 що це так, то в гру включено ще 
якісь тонкощі природи або сис-
темні економічні фактори.

Історики теж указують на 
зв’язок між особливо різкими 
виявами Ніньйо та вибухами 
серйозних соціальних конфлік-
тів. «Повстанню боксерів» у Ки-

таї 1900 року, наприклад, спри-
 яв голод, спричинений цим 
природним явищем. Із невро-
жаїв під впливом тодішнього 
величезного Ніньйо, звісно, не 
в тропіках, почалася Фран-
цузька революція.

Що ж буде, коли планета й 
далі розігріватиметься? Якби 
Ніньйо почастішали, то це мо-
гло б бути явним доказом. Але 
між кліматологами немає згоди 
щодо того, як поводитиметься 
Ель-Ніньйо в майбутньому. 
Вони лише вказують на за-
гальне потепління із середнім 
щорічним підвищенням темпе-
ратури на куди меншому про-
міжку, ніж різниця між звичай-
ним роком і роком з Ніньйо. Те, 
як люди реагують на повільні 
щорічні зміни (саме на це звер-
нуто увагу в працях про Ель-
Ніньйо та попередніх дослі-
дженнях температури), може 
мати мало спільного з реакцією 
впродовж десятків років.

І все ж доктор Сян вважає: 
аналіз впливу Ель-Ніньйо де-
монсторує приклад наявності 
чіткого зв’язку між кліматом і 
конфліктом, а це додає ваго-
мих доказів проти тверджень 
про неможливість існування 
такої залежності під час кліма-
тичних змін у майбутньому – 
навіть якщо й не показує, якою 
саме вона може бути.

Але це наштовхує на сумні 
думки. Одна з них щодо меж 
пристосування. У світі, де не 
дуже багато робиться для 
пом’якшення впливу на клімат, 
дедалі більше уваги приділяють 
здатності призвичаюватися до 
його змін. Сильний вплив Ель-
Ніньйо (який спостерігається 
впродовж усієї людської історії) 
на сільське господарство й кон-
флікти висвітлює ті труднощі, 
яких зазнають бідні країни, на-
магаючись пристосуватися до 
вже знайомих їм кліматичних 
змін, і тим самим змушує сумні-
ватися, що їм неважко буде реа-
гувати на нові. Було б легше, 
якби вони побагатшали, але на-
йдужче потерпають саме ті кра-
їни, де зміни на ліпше відбува-
ються найважче чином.

І ось вам песимістичний ва-
ріант витлумачення даних до-
сліджень. Люди таки присто-
совуються до змін клімату – 
через війни. 

© 2011 the economist Newspaper Limited. all rights reserved

лЮди таки 
ПристосовуЮтьсЯ  
до змін клімату –  
Через війни

ф
о

то
: м

и
ко

л
а

 л
а

за
ре

н
ко

№ 37 (202) 9 – 15.09.2011|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|31

Клімат|ВПРИТУЛ



Марксова революційно 
настроєна буржуазія знову 
піднімає голос

о
станні чотири роки спо-
стерігається різкий конт -
раст між багатими краї-
нами, постраждалими від 

рецесії, та гігантами, що розви-
ваються й чудово тримаються на 
плаву. Цього року біди заможних 
країн перекинулися з економіки 
ще й на політику: європейські 
уряди загрузли в кризі єврозони, 
а Америка докотилася до зни-
ження власного суверенного кре-
дитного рейтингу. Але біда ура-
зила не тільки одну сторону світу. 
Попри економічні досягнення, 

країни на кшталт Китаю, Індії, 
Індонезії та Бразилії, не кажучи 
вже про Близький Схід, потерпа-
ють від не менших розчарувань, 
ніж Захід.

Очолюваний Манмоганом 
Сінґхом уряд Індії, в якому домі-
нує Індійський національний 
конгрес, зіткнувся з наразі най-
більшим викликом – масовими 
демонстраціями прихильників 
Анна Газаре, ветерана антико-
рупційного руху, який оголосив 
голодування в Делі. Минулого 
тижня активіст перервав свою 
акцію, випивши чашку кокосо-
вого молока з медом після того, 
як уряд погодився запровадити 
суворіші закони проти хабарів. 
Протести стали кульмінацією 
низки гучних корупційних скан-

далів, починаючи від минулоріч-
них Ігор Співдружності в Делі й 
закінчуючи розподілом ліцензій 
на діапазони 2G-мереж мобіль-
ного зв’язку. «Те, що ви бачите на 
вулицях, – це повстання серед-
нього класу», – каже колишній 
чиновник Міністерства фінансів 
Моган Ґурусвамі.

У Китаї теж відчувається про-
тестний дух. У середині серпня 
на вулицях Даляня, міста на пів-
нічному сході країни, що дуже 
стрімко розвивається, відбулися 
протести. Вони змусили владу 
закрити хімічний завод, пошко-
джений під час шторму. Демон-
страції та поступки такого масш-
табу – явище незвичне, хоча пре-
цеденти вже були. Цей протест 
нагадував вибух обурення 

ПовстаннЯ нового 
середнього класу
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РЕВОЛЮЦІЯ ЗНИЗУ. 
Протести в китайському Даляні 

засвідчили, що місцевий середній 
клас готовий відстоювати свої 

інтереси та права (у цьому 
випадку – на чисте довкілля)
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Представники середнього 
класу стабільно надаЮть 
більше ваги свободі слова 
і Чесним виборам, ніж 
бідне населеннЯ

2007 року в південному місті Ся-
минь через схожий проект. Його 
звикли вважати першим поміт-
ним прикладом нового праг-
нення середнього класу Китаю 
виступити проти дій уряду, які 
шкодять довкіллю. Крім того, мі-
тингувальники Даляня вийшли 
на вулиці лишень за кілька тиж-
нів після вибуху народного гніву, 
здебільшого висловленого в мі-
кроблогах на кшталт Sina Weibo, 
де владу звинуватили в недбаль-
стві, яке призвело до зіткнення 
двох нових швидкісних потягів, 
коли загинуло 39 осіб. Критика 
була настільки масовою, що до 
неї долучилися навіть контро-
льовані державою ЗМІ.

Аварія привернула до себе 
стільки уваги через те, що в лю-
тому китайський парламент 
звільнив міністра, відповідаль-
ного за спорудження високош-
видкісної залізниці. Його зви-
нуватили в отриманні хабарів 
на суму 1 млрд юанів ($152 млн) 
й утриманні 18 коханок. Піз-
ніше за корупцію з Міністерства 
залізничного транспорту було 
звільнено ще одного високопо-
садовця, а державні аудитори 
заявили, що на будівництві ви-
сокошвидкісної залізниці було 
розкрадено мільйони.

Схожа історія трапилась у 
Бразилії, де розгорівся потужний 
скандал, пов’язаний із масовими 
звільненнями в міністерствах. У 
червні президент Ділма Руссефф 
усунула з посади главу своєї ад-
міністрації, очільника й десятки 
посадовців із Мінтранспорту, а 
також заступника міністра сіль-
ського господарства. Усім їм 
пред’явлено звинувачення у зло-
вживанні службовим станови-
щем у різних масштабах. Аграр-
ний міністр сам пішов у від-
ставку. Понад 30 посадовців із 
Міністерства туризму, зокрема 
заступника міністра, заарешто-
вано за підозрою в розкраданні 
коштів. Знову ж таки це вже не 
перший корупційний скандал 
такого рівня: парламент колись 
застосував процедуру імпічменту 
до президента Фернанду Коллора 
ді Меллу, якого звинувачували в 
корупції. Велика різниця між 
Бразилією та іншими країнами 
полягає в тому, що там війну з 
цим явищем, схоже, провадить 
сама лідерка держави. І все ж це 
найбільший виклик перед Рус-
сефф, відколи вона обійняла по-
саду вісім місяців тому.

буржуазний бум
Уряди багатих країн осороми-
лися здебільшого через еконо-
мічний спад і проблеми з 
контро  лем державних фінансів. 
На відміну від них ринки, що 
розвиваються, продовжували 
зростати, втримуючи державні 
видатки (в більшості випадків) 
під контролем. Пояснення їхніх 
політичних труднощів, схоже, 
криється деінде. Найімовірніше, 
Індія і Китай, а також, можливо, 
інші ринки, що розвиваються, 
переживають ранні стадії акти-
візації політичних вимог із боку 
дедалі численніших лав серед-
нього класу в своїх країнах.

За словами Мартіна Раваль-
йона зі Світового банку, середній 
клас (тобто люди, які заробляють 
$2–13 за день) у країнах Азії, що 
розвиваються, зріс утричі від 
1990 до 2005 року, сягнувши чи-
сельності 1,5 млрд, від 227 до 
362 млн за аналогічний період у 
Латинській Америці та від 117 до 
197 млн у країнах Африки пів-
денніше від Сахари. Новіші 
оцінки Азійського та Африкан-
ського банків розвитку підтвер-
джують цю картину, але заробі-
ток представників середнього 
класу, за їхньою версією, дорів-
нює від $2 до $20 за день (див. 
графік «Відчутна присут-
ність»). Вони свідчать, що серед-
ній клас (багато представників 
якого, згідно з критеріями цих 
фінустанов, ледь балансують над 
межею бідності) 2008 року ста-
новив третю частину населення 
Африки, 75% – Латинської Аме-
рики і майже 90% – Китаю.

Опитування показують, що є 
чіткі цінності, яких прагне серед-
ній клас. За результатами дослі-
джень, проведених вашингтон-
ським проектом Pew Global 
Attitudes Project у 13 країнах, що 
розвиваються, представники се-
реднього класу стабільно надають 

більше ваги свободі слова й чес-
ним виборам, ніж бідне населення, 
яке дужче переймається свободою 
від злигоднів (див. графік «За-
хисники демократії»). Навряд 
чи така різниця когось здивує. По-
при це, вона важлива, адже озна-
чає, що в міру того, як зростає се-
редній клас, абстрактні уявлення 
про державне управління почина-
ють відігравати серйознішу роль у 
політиці.

Схоже, зараз саме це й відбу-
вається. Редактор індійського 
тижневика Open Ману Джозеф 
називає протести на підтримку 
Газаре «лицемірним повстанням 
середнього класу». Протести бу-
 ли надзвичайно ефективними 
частково через те, що їх цілодо-
бово транслювало кабельне те -
лебачення, яке масово дивиться 

середній клас. Серед демонстран-
 тів були кумири нової індійської 
буржуазії, зокрема бізнесмени в 
костюмах і зірки Боллівуду, але 
зовсім небагато селян у тради-
ційному одязі – дхоті.

Китайський Далянь – за-
можне портове місто, яке давно 
асоціюють із дедалі активнішим 
середнім класом. «Вони мають 
значно більший вплив на владу, 
ніж прості люди», – каже Ян Ян із 
Китайського університету політо-
логії і права у Пекіні. Швидкісна 
залізниця турбує середній клас, 
оскільки представники нової ки-
тайської еліти єдині, хто може до-
зволити собі їздити нею. Оглядач 
із Гонконга Пан Кайфу ствер-
джує, що «найбільш безпосеред-
нім наслідком аварії на залізниці 
став гнів середнього класу». В од-
ному з прикладів критики влади 
з боку ЗМІ телеведучий держав-
ного каналу CCTV повернувся на 
камери й замість того, щоб чи-
тати новини, почав тираду прита-
манних середньому класові нарі-
кань. «Чи можемо ми жити у 
квартирах, які впадуть нам на го-
лови? – запитував він. – Чи мо-
жуть дороги, якими ми їздимо в 
наших містах, не провалюватися? 
Чи можемо ми безпечно подоро-
жувати потягами?» Бідне насе-
лення не живе у міських кварти-

Відчутна присутність
Середній клас*, млрд

0              0,5             1,0             1,5              2,0

1990                    2008

Країни Азії, 
що розвиваються

Латинська Америка 
і країни Карибського 
басейну

Африка
*Люди, які жили на $2–20 
за день за паритетом 
купівельної спроможності 
2005 року

За даними Африканського банку 
розвитку; Азійського банку розвитку
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рах і не їздить автівками чи заліз-
ничними експресами.

В інших країнах, що розвива-
ються, вплив нового середнього 
класу простежується не так чітко. 
Але в Чилі минулого тижня від-
бувся загальний страйк, частково 
через роль державного сектору в 
освіті – типовий чинник, що не-
покоїть «середняків». Однією з 
численних причин «арабської 
весни» було відчуття, що патер-
налістична автократія не най -
ефективніший спосіб управління 
освіченими суспільствами, що 
користуються Twitter. «Замож-
ніші люди прагнуть нових мож-
ливостей… Це люди, які надиха-
ють до нової мови в політиці 
Близького Сходу», – каже колиш-
ній радник адміністрації Барака 
Обами Валі Наср.

До якоїсь міри дивує не те, що 
все це діється зараз, а те, що назрі-
вало воно так довго. Багато років 
нові середні класи країн, які роз-
виваються, перебували в політич-
ній дрімоті. В Китаї ця верства 
була замкненою через негласну 
соціальну домовленість, яку їй за-
пропонувала Комуністична пар-
тія: ви дозволяєте нам керувати, а 
ми вам – збагачуватися. У демо-
кратичних країнах причини такої 
поведінки середнього класу були 
різні, але остаточний результат 
однаковий. Нові еліти Індії та 
Бразилії мали менший політич-
ний вплив, ніж бідне населення 
(важливіший електоральний еле-
мент завдяки своїй численності) 
чи стара еліта, що міцно вкорени-
лася на владних позиціях. На-
скільки відомо, в Індії міські «се-
редняки» голосують менш ак-
тивно, ніж сільська біднота. Тим 
часом у Бразилії і Руссефф, і її по-
передник Луїс Інасіу Лула да 
Сілва завдячували результатами 
виборів потужній підтримці най-
бідніших. Середні класи дрімали 
через те, що, за великим рахун-
ком, політика лібералізації та мо-
дернізації, яку реалізовували Ін-
дія, Китай і Бразилія, приносила 
їм користь. Донині вони перебу-
вали у стані мовчазної революції.

Нема єдиного пояснення ак-
тивізації нового середнього класу. 
З огляду на його зростання рано 
чи пізно вона мала початися. Без-
перечно, відіграло свою роль роз-
ширення доступу до послуги мі-
кроблогів. Китайський сервіс та-
кого роду Sina Weibo налічує 
140 млн користувачів, здебіль-
шого представників середнього 

класу, до того ж міського насе-
лення. За лічені дні вони розміс-
тили 10 млн повідомлень про ава-
рію на залізниці. Країни-велетні, 
що розвиваються, останнім часом 
дещо втратили економічну сприт-
ність, і це могло теж відбитися на 
настроях населення – не через 
скорочення робочих місць і дер-
жавних послуг (як на Заході), а у 
вигляді тіні сумніву, кинутої на 
культ зростання. Деякі спостері-
гачі (зокрема, здається, й Кому-
ністична партія Китаю) навіть за-
непокоїлися, що демонстранти 
можуть наважитися наслідувати 

«арабську весну», хоча такі при-
пущення, напевно, передчасні.

На відміну від протестів на 
Близькому Сході активність се-
реднього класу Індії та Китаю 
спрямована не на повалення уря-
дів, а радше на проблему вужчого 
діапазону – корупцію. Газаре 
прагне створити інститут антико-
рупційного омбудсмена. Аварія 
потягів розгнівала середній клас 

Китаю, зокрема, у зв’язку з коруп-
цією в Міністерстві залізничного 
транспорту: фото колекції годин-
ників міністра розлетілися мере-
жею вмить. В Індонезії – ще од-
ному велетні, що розвивається, – 
найбільшою проблемою для 
президента Сусіло Бамбанґа Юдо-
йоно є розслідування комісією з 
викоренення корупції справи про 
державні контракти на суму 
$350 млн. Колишній скарбник 
його правлячої партії втік до Ко-
лумбії в день, коли комісія мала 
отримати ордер на його домашній 
арешт. Насамкінець він закинув 
участь у корупційній схемі іншим 
високопосадовцям. Зараз його по-
вернули до країни, аби висунути 
звинувачення.

від війни з коруПціЄЮ 
до боротьби за демократіЮ
Такий акцент на корупції свід-
чить, що наразі активність серед-
нього класу є радше протестним 
рухом, а не політичною силою в 
ширшому розумінні. Це спроба 
реформувати уряд, а не замінити 
його. Однак усе може стати інак-
шим. У більшості країн, де насе-
лення має середній рівень доходу, 
корупція – це не просто питання 
криміналу, а щось більше: про-
дукт старих методів творення по-
літики – безвідповідальних, не-
прозорих і недемократичних. 
Ашутош Варшней з Інституту со-
ціальних і економічних змін у 
Бангалорі теж стверджує, що за-
можніші індійці виступають 
проти цього зла не так через ви-
кинуті на вітер гроші, – що, до 
речі, вони можуть собі дозво-
лити, – як через прагнення очис-
тити уряд заради власне чистоти 
уряду: «середній клас відстоює 
своє громадянське право на дер-
жавні послуги без хабарів».

За таких умов антикорупційні 
протести можуть легко перетво-
ритися на щось більше. Раніше 
стверджували, що «середняки» в 
країнах, які розвиваються, будуть 
політично пасивні. Тепер кажуть, 
що вони «просто» виступають 
проти хабарництва. В обох твер-
дженнях недооцінено наслідки 
активізації середнього класу. Як 
казав Маркс, у Європі «[буржуа-
зія] відіграла в історії надзви-
чайно революційну роль». У краї-
нах, що розвиваються, революція, 
схоже, наближається. 
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Захисники демократії 
Респонденти зазначають, що дуже важливо мати 
регулярні чесні вибори, в яких беруть участь 
щонайменше дві політичні партії, 2007 рік, %

Як казав маркс, у ЄвроПі 
«[буржуазіЯ] відіграла  
револЮційну роль».  
у країнах, що 
розвиваЮтьсЯ, револЮціЯ, 
схоже, наближаЄтьсЯ
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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

9–17 вересня
чекаємо Вас на таких заходах 
у Книгарнях «Є»

◆ У Києві (вул. Лисенка, 3):
9 вересня, 18:00 – презентація книжки Ірен Роздобудько 
«Я знаю, що ти знаєш, що я знаю».
12 вересня, 18:00 – презентація фотопроекту «Європейські 
магістралі»: зустріч із нідерландськими мандрівниками Міхелом 
Хейсеном та Хансом Стакелбейком. За підтримки Посольства 
Королівства Нідерландів в Україні.
13 вересня, 18:00 – презентація книжки Лукаша Сатурчака 
«Ґаліція» (видавництво «Темпора»).
14 вересня, 18:00 – Книгарня «Є» та Французький інститут 
в Україні запрошують на зустріч із Жілем Руссо, програмним 
координатором Паризької Сінематеки у рамках проекту 
«Європейський досвід: Франція». 

◆ У Харкові (вул. Сумська, 3):
13 вересня, 18:00 – лекція «Презентація можливостей для 
активної молоді в місті, країні та за її межами». Лектори Антон 
Голобородько і Юля Веракса.
14 вересня, 16:00 – кіноклуб ArtHouse. Перегляд та обговорення 
кінострічки «Громадянин Кейн». Режисер Орсон Веллс. 
15 вересня, 18:00 – зустріч із кобзарем Петром Приступовим у 
рамках фестивалю «Сад Божественних пісень».
16 вересня, 19:00 – брифінг на тему «Екстрені ситуації та 
поведінка в них». Мова – англійська.

◆ У Львові (просп. Свободи, 7):
8 вересня, 18:00 – презентація книжок політолога, 

культуролога, засновника та головного редактора Незалежного 
культурологічного часопису «Ї» Тараса Возняка.
14–17 вересня – заходи в рамках 6-го Львівського міжнародного 
літературного фестивалю Форуму видавців (детальніше 
див. на сайтi www.book-ye.com.ua).

◆ В Івано-Франківську (вул. Незалежності, 31):
9 вересня, 19:00, 4-й поверх – перегляд концерту джазового 
трубача Кларка Террі від Джаз-клубу Friday.
13 вересня, 17:00, 4-й поверх – дискусія на тему «Буккросинг в 
Україні» за участю письменників Володимира Єшкілєва, Василя 
Карп’юка та інших.

◆ У Вінниці (просп. 50-річчя Перемоги, 26):
9 вересня, 18:00 – історичний клуб «ХроноТоп». Дискусія 
«Єврейське щастя у Вінниці: громада як містотворчий чинник» 
за участю краєзнавця Анатолія Секретарьова. 
Модератор Олександр Федоришен.
11 вересня, 17:00 – літературно-музичний вечір Віталія Нагорного 
та гурту j-ppl.
12 вересня, 18:00 – презентація роману Олени Печорної 
«Грішниця». Модератор Василь Пастушина.
13 вересня, 18:00 – літературні дискусії «книгОгляд»: 
«Розстріляне відродження» – паралельна реальність». 

◆ У Тернополі (вул. Валова, 7–9):
14 вересня, 18:00 – презентація книжки Максима Кідрука 
«Любов і піраньї». 



оборона 
шкіл
Боротьба проти закриття шкіл на 
Донеччині триває вже вісім місяців 
і супроводжується судами, протестами 
та погрозами на адресу батьків

П
ід колеса оптимізації в 
регіоні потрапили 16 за-
кладів середньої освіти, 
більшість із яких се-

лищні. Наважилися воювати з 
чиновниками лише половина з 
них, однак вистояли далеко не 
всі. Остаточно на сьогодні в До-
нецькій області закрито 12 шкіл. 
Спалахи протестів у Торезі та 
Горлівці повагом ущухли, до су-
дів батьки так і не дійшли.

Епіцентрами спротиву ста-
 ли Донецьк та сусідня Макіївка. 
Саме тут матері учнів чотирьох 
україномовних шкіл (№ 111, 
100, 27, 3) відчайдушно трима-
ють піврічну оборону в судах, 
пікетують адміністрації і готові 
навіть без учителів та підруч-
ників до останнього залиша-
тись із дітьми в рідних стінах.

кульгава логіка  
ліквідації
Спроба влади довести доціль-
ність закриття освітніх закладів 
за допомогою бюджетної мате-
матики тільки обурює батьків. 
Заклик «затягнути паски» не 
переконує тих, хто давно звик 
самотужки й без державної 
участі купувати інвентар та під-
ручники. Батьки переконані, що 
приміщення шкіл хочуть згодом 
перетворити на розважальні 
центри та магазини.

До того ж місцевим чинов-
никам, яким доручено на влас-
ний розсуд зменшувати витрати 
держбюджету на освітню га-
лузь, бракує аргументів сто-
совно логіки вибору об’єктів під 

автор:  
наталя коммодова, 
донецьк – макіївка

закриття. Як з’ясувалося в про-
цесі судових слухань, так званої 
дорожньої карти оптимізації 
мережі загальноосвітніх на-
вчальних закладів немає навіть 
у керівництва Донеччини. При-
наймні про неї нічого не знають 
в ОДА.

Тим часом органи місцевого 
самоврядування Макіївки та 
Донецька зазначають, що лікві-
дація шкіл – вимушений крок, 
оскільки наповнюваність на-
вчальних закладів у регіоні за 
останні роки зменшилась при-
близно на 25%. А через демогра-
фічну кризу утримувати на-
півпорожні будівлі – дороге за-
доволення. Так, за даними 
управління освіти Донецької 
ОДА, вартість навчальних по-
слуг на одного школяра в серед-
ньому перевищує 6 тис. грн. 
Тоді як у деяких освітніх закла-
дах через значний недобір учнів 
ця сума сягає 25 тис. «Якщо ми 
сьогодні не закриємо напівпо-
рожні школи, які до того ж по-
требують капітального ремонту, 
завтра не зможемо оплачувати 
роботу вчителів», – пояснив 
журналістам дії макіївської 
влади заступник міського го-
лови Володимир Полянський.

Як заспокійливе чиновники 
обіцяють підвищення якості на-
вчання, сучасно обладнані класи 
та організацію транспорту для 
проїзду до віддалених шкіл. Од-
нак порозумітися з батьками не 
можуть і досі. Враження про 
кращу освіту, в якій запевнюють, 
псує сувора реальність у вигляді 
розбитих селищних доріг та ба-
нальний брак коштів на цивілі-
зоване втілення програми опти-
мізації.

дорога до знань
У Макіївці, міській раді якої 
підпорядковуються 17 селищ, 
взялися ліквідовувати україно-
мовні школи № 3, 27, 100 й 94. 
Батьки та працівники останньої 
незадоволення рішенням міськ -
ради не висловлювали. Інші не-
одноразово влаштовували про-
тести й писали листи до прези-
дента, уряду та парламентаріїв 
із закликами про допомогу.

Селище Красний Октябр роз -
ташоване за 20 км від центру 
Макіївки, сюди їдуть по знання 
діти ще із трьох сусідніх селищ. 
Однак, починаючи з березня, 
батькам учнів ЗОШ № 100 на-
полегливо рекомендували до 
1 вересня подати заяви на пере-
ведення учнів до Навчально-
виховного комплексу № 102, за 
6 км від Красного Октября. 
Транспорт чиновники пообіця-
 ли й наразі вже організували, 
проте дорога до запропонованої, 
нехай і сучаснішої школи ви-
кликає у громадян страх за 
життя дітей. Взимку її ніхто не 
очищує від заметів, асфальт ряс-
ніє дірками. Щоправда, перед 
початком навчального року тут 
латали ями, однак водії прогно-
зують, що ремонту вистачить до 
першої зливи або снігу.

Інша околиця Макіївки – се-
лище імені Крупської – 1 ве-
ресня теж не дорахувалося од-

За останні півтора 
року в Україні було 

закрито 

640 шкіл

Від початку року 
Донеччина оста-

точно ліквідувала

12 

загальноосвітніх 
закладів. Усього  

планували закрити
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нієї школи, дев’ятирічки № 27. 
Незважаючи на те, що батьки 
відстоюють навчальний заклад 
у суді, а ліквідацію тимчасово 
припинено, із будівлі ще в 
червні оперативно вивезли ме-
блі та підручники. Таке відбу-
лось у багатьох закладах, що 
потрапили під приціл влади. 
Під тиском чиновників від 
освіти та директорки ЗОШ № 27 
батьки з учнями за день до по-
чатку навчального року здались 
і покинули рідні стіни. Однак, 
прийшовши до рекомендованих 
закладів, дізналися, що на-
вчальної літератури немає і там. 
«У 31-й школі нам сказали готу-
вати гроші й купувати підруч-
ники, – розповідає мати трьох 
дітей Ганна Іларіонова. – Шкіль-
них нам не вистачило». Вихо-
дить, місцева влада зекономила 
бюджетні кошти за рахунок 
батьків.

батькам Погрожували
За вісім місяців відстоювання 
права дітей навчатися в місце-
вих школах батькам довелося 
пройти випробування на міц-
ність. Їх неодноразово звинува-
чували в саботуванні освітнього 
процесу, в політичному замов-
ленні, а в судах відмовлялися 
приймати позови. Аби вгаму-
вати непокірних, мери Макіївки 
та Донецька надсилали до суддів 

листи із проханням прискорити 
розгляд справ до 1 вересня.

На роботі керівництво ви-
магало від батьків негайно вга-
муватися й віддати дітей до за-
пропонованих владою шкіл, а 
на адреси матерів надходи  - 
ли погрози про розправу. 
«30 травня, коли я ввечері по-
верталась додому повз нашу 
111-ту школу, до мене підійшли 
двоє парубків віком до 25, – зга-
дує Ірина Круглова, позивачка 
проти Донецької міськ ради. – 
Мене взяли під руки і сказали: 
«Ну що ти, «глазастая», «язика-
тая»? Очі ми тобі повиколюємо, 
язика одріжемо, а твоєму синові 
ноги попереламуємо, якщо по 
судах не припиниш бігати. Зро-
зуміла?» Це «попередження» 
жінка дістала одразу після того, 
як віднесла копії судових рі-
шень про припинення ліквіда-
ції донецької ЗОШ № 111 до Пе-
тровської районної ради. Однак 
погрози лунають і досі. Коли 
1 вересня школа переможно 
відчинила свої двері (діє судове 
рішення про зупинення закрит-
 тя начального закладу), і для 
240 учнів пролунав перший 
дзвоник, до Ірини підійшла на 
розмову вже представниця ра-
йонного відділу освіти. «Тебе 
запроторять «на дурочку», а ді-
тей заберуть», – пригрозила 
мені освітянка», – розказує 
Круглова. У День знань доне-
цьку школу відразу після «лі-
нійки» оточила міліція, батьків 
не пускали до дітей. Очевидно, 
присутність правоохоронців 
була викликана побоюваннями 
влади, що батьки розпочнуть 
нові протести. Активістку Ірину 
Круглову непри  томною вине-
сли з навчального закладу, ви-
кликавши швидку. Наразі ста-
ном жінки опікуються лікарі.

У Макіївці після того, як бать-
ківський колектив повернув час-
тину вивезеного управлінцями 
шкільного майна, самотужки 
підготував школи до першого 

дзвоника й відмовився перево-
дити дітей до запропонованих 
навчальних закладів, управління 
освіти міськради влаштувало 
батькам «просвітницький рейд» 
по домівках. «До всіх, хто не за-
брав заяви із закритих шкіл, при-
їжджали представники районної 
міліції та служби у справах ді-
тей, – повідомила кореспонден-
тові Тижня мати семикласника, 
позивачка проти макіївської 
влади Ганна Назіпова. – Батькам 
роздавали «Акт роз’яснення з 
утримання, виховання та на-
вчання дітей». У ньому повідом-
лялося, що наших вчителів із 
першого вересня звільняють у 
зв’язку з нещодавнім рішенням 
Донецького апеляційного суду, 
який підтримав ліквідацію шкіл. 
Тому ми несемо особисту, зокрема 
й кримінальну відповідальність 
за отримання дітьми загальної 
середньої освіти».

Люди просять чиновників, 
перш ніж ліквідовувати на-
вчальні заклади, уважно пере-
читати Закон України «Про 
освіту», який дає батькам право 
самим вирішувати, де навчати 
синів та дочок.

На сьогодні закриття чоти-
рьох шкіл у регіоні оскаржу-
ється в донецьких районному та 
окружному судах, а також у Ви-
щому адміністративному суді 
України. У трьох «спірних» 
школах зусиллями тат і мам 
пролунали перші дзвоники. 
Проте через відсутність підруч-
ників та педагогів у макіївських 
освітніх закладах, які ліквіду-
ють, дітей тимчасово влашту-
вали до інших шкіл. Скільки 
триватиме боротьба за право 
навчатись у них, сказати не мо-
жуть ані чиновники, ані захис-
ники батьків.

Доки в Україні тільки наро-
щують темпи оптимізації освітніх 
закладів, деякі регіони вже від-
чули на собі їх брак. А великі міста 
переживають дефіцит дитсадків. 
Зовсім скоро підростуть хлоп-
чики й дівчатка, народжені під 
час бебі-буму 2005–2007 років, 
тож якщо влада належним чином 
не потурбується про можливість 
відновлення закритих нині шкіл, 
на будівництво нових знадоб-
ляться куди більші кошти. Тен-
денція до зростання кількості 
учнів уже простежується. Так, 
цього року до школи на Донеч-
чині пішло на 10,5 тис. учнів 
більше, ніж минулого. 

до реЧі

Державна санітарно-епідеміологічна служба України 
закликає споруджувати нові школи, аби вирішити про-
блему переповненості класів. «Для радикального роз-
вантаження необхідно загальноосвітні заклади буду-
вати і відкривати, – заявив на зустрічі з журналістами 
головний державний санітарний лікар Анатолій Поно-
маренко. – Але ми, на жаль, бачимо, що не тільки в до-
шкільних закладах, але й у загальноосвітніх […] допус-
каються значні перевантаження і більша кількість 
(учнів. – ред.), ніж за нормативом». Згідно з чинними 
нормами максимум школярів у класі – 30.
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Цього року до 
школи в Донецькій 

області пішли

348 тис. 
учнів, що на 

10,5 тис. більше, 
ніж торік
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у 
київському парку Шев-
ченка на різнокольорові 
залізні фігури полюбля-
ють видряпуватися дітла-  

хи. Насправді це одна з нечис-
ленних столичних велостоянок, 
проте на ній, як правило, жод-
ного велосипеда. За приблиз-
ними оцінками, кияни мають зо 
300 тис. «роверів», проте доїхати 
на них до центру міста від місця 
проживання проблематично. 
Тому паркінг, який міг би вміс-
тити 20 велосипедів, порожній.

Велосипедисти в українських 
містах мають вибір: ризикувати 
життям, пересуваючись по доро-
гах, або порушувати правила 
дорожнього руху, їдучи тро-
туарами. Ще, звісно, є третій ва-
ріант – вигулювати залізного 
коника лише в парках або за міс-
том. Більшість градоначальни-
ків вперто не бажає визнавати 
велосипед повноцінним видом 
транспорту, вважаючи нато-
мість, що це елемент дозвілля, 
здорового способу життя або 
хобі. Проте є міста, де вже запла-
нували, а подекуди й почали вті-
лювати проекти з розвитку ве-
лоінфраструктури.

Перші кроки 
Лідирує серед них Львів. «Ве-
лодоріжки зараз з’являються в 
різних кінцях міста одночасно. 
Їх оснащують на вулицях, які 
реконструюють до Євро-2012», – 
розповідає радник міського го-
лови з питань велоінфраструк-
тури Олег Шмід, що сам корис-
тується цим транспортом. У 
місті на сьогодні змогли би 
припаркуватися зо дві сотні ве-
лосипедів.

Для Львова розвиток вело-
інфраструктури дуже перспек-
тивний, адже місто для неї  
ідеально пасує. «Все робиться 
системно, – розповідає чинов-
ник. – У нас є програма, згідно з 
якою протягом дев’яти років має 
бути обладнано 268 км велодо-
ріжок. Окремо була затверджена 
схема веломережі. Реалізація 
проекту має коштувати 59 млн 
грн». Зараз у Львові планують 
проектування велотранспорт-
ного кільця довкола історичного 
центру, яке повинні побудувати 
наступного року.

Шмід цитує соцопитування, 
за яким 28% львів’ян мають ве-
лосипеди, у той час як 83% під-
тримують розвиток велоінфра-
структури. Та й продаж цих 
транспортних засобів у місті що-
року зростає приблизно удвічі. 

Окремі велодоріжки прокла-
 ли також у Запоріжжі, Він ниці 
та Києві. Запланували їх будів-
ництво у Євпаторії, Черкасах та 
Долині.

неПовороткий київ
У столиці також поступово об-
ладнують велодоріжки. Вони 
вже є на вулиці Здолбунівській 
та проспекті Бажана. «На Дні-
провській набережній – лише 
біла смуга навіть без занижених 
бордюрів. Проїхати там немож-
ливо, – критикує інші проекти 
міської влади голова Асоціації 
велосипедистів Києва Ірина 
Бондаренко. – На Русанівській 
набережній смуга на тротуарі 
часто перетинається з виходом 
людей із парку». Програма роз-
витку велодоріжок, прийнята у 
2009 році, передбачає будівни-
цтво 17 маршрутів завдовжки 
160 км. Проте виконується вона 
мляво. 

Поки що доріжки проклада-
ють на вулицях, які реконструю-
ються. Також є розпорядження 
міської влади про облаштуван-
 ня велосипедних паркінгів біля 

торговельних центрів. Нещо-
давно тендер Київдорсервісу на 
проектування п’яти велодоріжок 
вартістю майже 1 млн грн ви-
грало ТОВ «Білтек». 

Новісіньку доріжку на про-
спекті Бажана Ірина Бонда-
ренко вважає майже ідеальною, 
хоч і з хибами. Тиждень нара-
хував на ній з десяток високих 
бордюрів, які аж ніяк не сприя-
ють зручності проїзду. В одному 
місці вона робить різкий зигзаг, 
також на ній лише подекуди на-
мальовано розмітку (білі позна-
чки велосипедів), тому по до-
ріжці ходять перехожі, не розу-
міючи її призначення. Уявити, 
що по ній на високій швидкості 
мчить велосипедист, майже не-
можливо. Він муситиме гальму-
вати на першому ж бордюрі, ви-
летить на зигзагові й наїде на 
пішохода. Але головна дилема 
– куди подітися, коли смуга за-
кінчується? 

Цьогоріч в Україні 
було зафіксовано

1494 дтП 
за участю велоси-

педистів. У резуль-
таті загинуло 

153 особи, 
1071 травмовано

За даними 
ЦБДР та АС при 

МВС України

ПринциПи 
сталої 

мобільності
• Обмеження 
використання 

приватних 
автомобілів 
(підвищення 
тарифів на 

паркування та 
вартості бензину, 
обмеження в’їзду 

автомобілів до 
центру міста, 
платний в’їзд, 

високі штрафи за 
порушення правил 
паркування тощо). 

•Збільшення 
альтернативних 
видів транспорту 

(розвиток 
громадського 
транспорту,  

вело- та пішого 
руху) і заохочення 

людей ними 
користуватися. 

тур де Юкрейн
Українці масово пересідають на «ровери», 
змушуючи таким чином муніципальну  
владу розвивати велосипедну інфраструктуру

словниЧок
стала мобільність – це можливість переміщення в 
межах простору міста: всі види міського транспорту, 
пересування велосипедом та пішки. Цей термін похо-
дить від поняття сталого розвитку, який має забезпечу-
вати потреби сучасності, не ставлячи під загрозу задо-
волення потреб майбутніх поколінь.

автор:  
інна 

завгородня

Фото:  
віктор крук
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зацікавлені сторони
У розвитку інфраструктури ок-
рім звичайних велосипедистів 
зацікавлені й деякі приватні 
компанії, які стимулюють своїх 
працівників та клієнтів крутити 
педалі. І не завжди для того, щоб 
ті купували в них велосипеди... 
«Ми не лише виробляємо ліки, а 
й дбаємо про здоров’я людей, аби 
вони не хворіли й займалися ак-
тивними видами спорту, – пояс-
нює позицію столичної фарма-
цевтичної компанії її співробіт-
ниця Ірина Ситникова. – Самі 
ми щотижня тренуємося, їздимо 
50–70 км. Готуємося до вересне-
вого велопробігу Київ – Львів». 

Біля київського офісу транс-
національної IT-компанії вело-
паркінг на 80 місць заставлений 
велосипедами, а на кожному по-
версі будівлі є душові. «Робимо 
все, аби працівникам було ком-
фортно приїздити на роботу 
альтернативним транспортом», 

– розповідає співробітниця цієї 
фірми Елеонора Федорій. Ко-
ристуватися велотранспортом 
київських програмістів надих-
нуло спілкування із закордон-
ними колегами, а керівництво 
компанії ідею підтримало. «Це 
ініціатива не так американської 
штаб-квартири, як наша. Ми 
працюємо з провідними світо-
вими компаніями і постійно 
спілкуємося з їхніми співробіт-
никами. Теми здорового способу 
життя і захисту природи – це 

світова тенденція», – підсумовує 
Елеонора.

Проте, виїжджаючи в місто, 
велосипедисти не можуть по-
чуватися безпечно. «Охоронець 
не дозволив мені поставити ве-
лосипед біля мерії, – пригадує 
Ірина Бондаренко, – машини 
паркувати можна, а велосипед – 
ні. Поблизу Музею ВВВ інший 
погрожував, що проколе шини, 
якщо ми не заберемося геть. 
Після перемовин заступник 
директора установи погодився 
облаштувати велопаркінг, але 
попросив знайти для цього 
спонсора. Ми цим зараз займа-
ємося».

досвід ЄвроПи
Консультації з розвитку вело-
інфраструктури деяким україн-
ським містам надає Німецьке 
товариство міжнародного спів-
робітництва (GIZ). «Українські 
стандарти будівництва велодо-
ріжок на сьогодні застарілі, – за-
уважує координатор проекту 
«Стала мобільність в українсь-
ких містах» (див. словничок) 
GIZ Світлана Назар. – За чин-
ними нормами для них потрібно 
дуже багато вуличного та до-
рожнього простору, чого сучасне 
компактне місто не може собі 
дозволити. Тому ми ініціювали 
створення в Мінрегіонбуді ро-
бочої групи, яка займатиметься 
оновленням та допасуванням 
українських стандартів до за-
хідноєвропейських норм».

Щоправда, проблеми є не 
лише з нормами, а й зі світогля-
дом. «В Україні не виконуються 
принципи сталої мобільності, 
які вже з десять років є основою 
розвитку транспорту в Європі, – 
запевняє Ірина Бондаренко. – 
Ніхто не розуміє аксіоми, яку 
вже осягнули на Заході: чим 
більше доріг, тим більше ма-
шин». Наприклад, винесена на 
обговорення Стратегія розвитку 
Києва до 2025 року передбачає 
збільшення площі доріг утричі. 
А це, своєю чергою, призведе до 
зростання кількості автомобілів, 
яким колись знову стане тісно. 
Від транспортного колапсу та-
ким чином не втекти. 

«На весілля Кейт Міддлтон 
та принца Вільяма мер Лондона 
подарував їм тандем – парний 
велосипед, – нагадує Світлана 
Назар, – тому що місто реалізо-
вує політику сталої мобіль-
ності». 

НЕБЕЗПЕЧНА 
ДІЛЯНКА. 
Активісти 
намалювали 
розмітку на 
Володимирсь-
кому узвозі 
в Києві, аби 
нагадати  
владі про 
обіцянку 
облаштувати 
тут 
велодоріжку
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П
рипустімо, я міг помилитися. Англійською 
це називається wishful thinking, а про-
стіше – приймати бажане за дійсне. А потім 
кілька моїх знайомих, які в різний час пої-

хали з України (хто до Петербурга, хто до Праги, а 
хто й до Сієттла) під час екскурсії на рідну землю 
синхронно, не домовляючись, зазначили: в Києві 
побільшало української. Під час спілкування в по-
буті до тебе дедалі частіше звертаються саме нею.
Після таких спостережень я почав фіксувати 
мовні контакти більш-менш «науково». Зрозу-
міло, де вони можуть відбуватися в типового горо-
дянина: в супермаркеті, в банку, на заправці, в ма-
газині спорттоварів, у аптеці... Ось мій власний 
баланс за минулий тиждень: 17/33 на користь ро-
сійської. Судячи з артикуляції, звертаються до 
тебе мовою Котляревського й Шевченка не вихідці 
з Галичини чи Волині, а звичайнісінькі уродженці 
Києва та Київщини.
34%… Комусь це може здатися поразкою держав-
ної мови, а я вважаю навпаки. Українською в сто-
лиці активно не користувались ані 20, ані 10 років 
тому. Днями Євген Сверстюк в ефірі «5 каналу» 
розповідав про свою давню суперечку з това-
ришем по правозахис-
ному руху Леонідом 
Плющем. Це сталося на 
початку 1970-х: Плющ, 
звичайний радянський 
киянин, запитав Свер-
стюка, в чому той вба-
чає утиски українців. 
Пан Євген запропону-
вав другові простий 
тест: цілий день, від 
ранку до вечора спілку-
ватися на роботі й на 
вулиці лише українською. На вечір Леонід 
прийшов і покаявся, що недооцінював про-
блему.
У тім-то й річ, що буквально донедавна викорис-
тання рідної мови для українця (принаймні на 
схід від кордону 1939 року) було ознакою або лу-
зерства, або виклику – якщо не йшлося про вузьке 
коло придворної творчої інтелігенції, парадну ре-
зервацію для демонстрування невідомо кому. По-
слідовно українськомовного українця автома-
тично вважали небезпечним: його підозрювали в 
«буржуазному націоналізмі», й не було в нашій 
квітучій республіці страшнішої підозри, хіба що в 
«сіонізмі». Аби розвіяти цю тінь неблагонадій-
ності, він будь-що мав доводити свою лояльність 
режимові. Той, хто цього не робив, наражався на 
суттєвий дискомфорт і, як мінімум, реальні обме-
ження в самореалізації. Тому перехід на російську 
означав переміщення до зони психологічного ком-
форту й безпеки, й не нам докоряти тим, хто на 

цей компроміс ішов, свідомо чи несвідомо. Нині 
поступове повернення до природної мовної пове-
дінки означає повернення до себе. Можливо, ми є 
свідками лише початку тривалого процесу. Це не 
питання філології, це питання гідності.
Автора цих рядків важко запідозрити в примітив-
ному етнічному націоналізмі, яким лякають ді-
тей, через очевидні обставини: моє російське ко-
ріння, моя рідна російська мова, моє виховання 
тощо, яких я ніяк не маю наміру позбавлятися. 
Але саме як росіянин я змалку відчував незруч-
ність і особисту провину. Мені здавалося приниз-
ливим користуватися перевагами представника 
спільноти, яка асоціювалася із, назвімо речі сво-
їми іменами, колоніальною адміністрацією. Сьо-
годні, як уже на те, я вважаю обов’язком справж-
нього російського інтелігента не захищати права 
російськомовних, яким поки що геть ніщо не за-
грожує, крім необхідності хоч якось рахуватися з 
інтересами й почуттями своїх українськомовних 
співвітчизників, а дбати про подальше виправ-
лення несправедливості.
Кілька тижнів тому я написав, що нинішня 
влада не здійснює цілеспрямованої русифікації.  

Я був неправий. Точ-
ніше, так: я мав на 
увазі, що регіонали не 
виробили ніякої комп-
лексної, послідовної по-   
літики як системи цін-
ностей, стратегій і прі-
оритетів. Серед них є 
носії не те, що різних,  
а кардинально проти-
лежних уявлень про 
ідеологічну обгортку 
своїх матеріальних ін-

тересів. Важко зрозуміти, що може об’єднувати 
Герман і Табачника, Чепак і Калашнікова. Але 

природа не терпить порожнечі, політики без полі-
тики не буває, і, як наслідок внутрішньої конку-
ренції та перетягування ковдри, ця сила маніфес-
тує країні то один, то інший свій профіль.
Законопроект № 9073 імені Колесніченка/Ківа-
лова «Про засади державної мовної політики» 
спрямований, вочевидь, проти повернення укра-
їнської мови не лише в обіг держустанов, а й у по-
бут, у свідомість. Інтенції зрозумілі: на тлі бан-
крутства на інших напрямках бодай чимось пора-
дувати свого виборця – інтелігентного, 
толерантного… Слухайте, раптом це й не так по-
гано? Хай боротьба проти української мови й 
української свідомості асоціюється саме з цими 
чарівними обличчями, їхніми манерами, їхніми 
успіхами на економічному й соціальному фронті! 
Може, хай уже дискредитують себе до кінця – ра-
зом зі своєю українофобією? 

дискредитанти

законоПроект 
колесніЧенка/ківалова  

сПрЯмований Проти 
ПоверненнЯ української 

мови не лише в обіг 
держустанов, а й у Побут,  

у свідомість
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міФ столиПіна: 
химерний і небезпечний
Установлений 
прем’єр-міністром 
Російської імперії 
режим за багатьма 
параметрами став 
предтечею 
більшовицької 
диктатури

у 
хрущовські часи, коли Ми-
кита Сергійович почав ще-
дро роздавати високі наго-
роди вельми неоднознач-

ним персонажам із країн 
третього світу: Фіделеві Кастро, 
Гамалю Абдель Насерові, Ахмеду 
Сукарно та іншим, народився 
анекдот про те, що варто було 
продовжити нагородження й на-
дати останньому російському ім-
ператорові Ніколаю ІІ посмертно 
звання Героя Радянського Союзу 
за підготовку умов для більшо-
вицької революції.

У цьому анекдоті, як і в уся-
кому влучному дотепі, є чимала 
частка правди, адже Ніколай ІІ 
Романов на своїй посаді таки 
спромігся зробити все від нього 
залежне, щоб Російська імперія 
розвалилася. Але ще більше на 
таку нагороду заслуговував його 
прем’єр Пьотр Столипін; бо ж 
якщо останній вінценосний Ро-
манов просто руйнував державу, 
то очільник правлячого кабі-
нету успішно насаджував серед 
її населення ті настрої, які не-
вдовзі вилились у радикальні 
революційні дії.

Утім, не тільки нинішні ро-
сійські та малоросійські «госу-
дарствєннікі», а й багато які 
московські ліберали та щирі 
українські патріоти вважають 
голову Ради міністрів Російської 
імперії великим реформатором, 

автор:  
сергій грабовський

який, мовляв, зробив чимало 
корисного для своєї держави та 
її народу. І якби дали Столипіну 
ще років 10 покерувати, така ра-
дість загальна настала б… Але 
от лихо – кляті революціонери/
жидомасони/агенти охранки 
нагло вбили Пєтра Аркадьє-
віча...

Справді, вбили. Якраз 100 ро-
ків тому. І якраз у Києві. Ба 
більше: стріляв у прем’єра над-
звичайно екзотичний персонаж, 
чи то подвійний, чи то навіть по-
трійний агент різних політичних 
угруповань. А от щодо народного 
щастя та прогресивних реформ 
існують дуже великі сумніви.
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неПравий суд, ненародне 
Представництво
У квітні 1906 року, в розпал ре-
волюційних подій, імператор 
Ніколай ІІ призначив нащадка 
старовинного дворянського 
роду, саратовського губернатора 
Пєтра Столипіна міністром вну-
трішніх справ Російської імперії, 
а в липні – головою Ради міні-
стрів. І в Саратові, й на новій по-
саді той виявив себе як послі-
довний противник не тільки ра-
дикальних революціонерів, а й 
лібералів будь-якого ґатунку – 
як на словах (він був неабияким 
промовцем), так і на ділі. За його 
наказом війська й поліція жор-
стоко карали учасників селян-
ських заворушень, до в’язниць у 
великій кількості кидали сту-
дентів і старшо  класників-
гімназистів, помічених в антиу-
рядовій діяльності, проголошені 
царським маніфестом від 17 жов-
тня 1905 року політичні свободи 
було всіляко обмежувано. Сто-
липін дав пряму директиву гу-
бернаторам: «Мен  ше заарешто-
вувати, більше стріляти... Пере-
конування облиште, дійте 
вогнем...»

Не дивно, що в серпні 
1906 року на Столипіна було вчи-
нено замах. Загинуло 27 осіб, та 
прем’єр залишився живий. У від-
повідь він домігся запрова-
дження військово-польових су-
дів – без адвокатів, без можли-
вості подати апеляцію – із 
правом винесення та виконання 
впродовж 24 годин смертних ви-
років. А на додачу заборонив 
включати до складу цих судів 
професійних юристів. Відтак ши-
бениця із сумнозвісною «столи-
пінською краваткою», себто пет-
лею, перетворилась на один із 
символів тодішньої російської 
держави. Тільки за 1907–
1909 роки військово-польові суди 
ухвалили понад 5 тис. смертних 
вироків, переважна частина 
яких, за свідченнями тодішньої 
ліберальної преси, була невмоти-
вована, а сотні вбитих державою 
людей (здебільшого молоді) не 
скоїли жодного злочину – ані по-
літичного, ані кримінального. На 
початок 1908-го у в’язницях пере-
бувало понад 200 тис. «політич-
ного» люду, приблизно таку саму 
кількість заслали у «віддалені 
місця імперії». 

У такий спосіб Столипіну 
вдалося відбити натиск ради-
кальних політичних партій; 

проте головними опонентами 
самодержавства були не крайні, 
а достатньо помірковані лібе-
ральні (кадети) й соціалістичні 
(трудовики) сили. Вони обрали 
шлях переходу від самодержав-
ства до конституційної монархії, 
тобто утвердження парламента-
ризму й місцевого самовряду-
вання, надання широкої автоно-
мії Польщі та Фінляндії, впрова-
дження соціального захисту в 
промисловості, проведення зе-
мельної реформи, поширення 
освіти рідними мовами тощо. 
Головним інструментом таких 
перетворень уявлялася Дума – 
створений згідно з царським ма-
ніфестом 17 жовтня представ-
ницький орган Російської імпе-
рії. Обраний 1907 року її другий 
склад був переважно із селян-
трудовиків, конституційних де-
мократів, поміркованих соціал-
демократів, народних соціаліс-
тів та інших прихильників 
швидких, але еволюційних де-
мократичних реформ. Існував у 
цій Думі й потужний Україн-
ський депутатський клуб, який 
підготував, зокрема, законопро-
ект про автономію України. Всі 
ці реформи були підперті реаль-
ними структурами «знизу»: зем-
ствами, кооперацією (особливо 
потужною на Наддніпрянщині), 
товариствами робіт  ничої взає-
модопомоги. Значна частина 
респектабельних підприємців 
теж була готова до змін. Ради-
кальні ж політичні сили, як-от 
більшовики, есери, анархісти, не 
дістали істотної підтримки сус-
пільства.

Але на початку літа 1907 року 
імператор Ніколай ІІ та прем’єр 
Столипін учинили державний 
переворот, розігнавши цю Дер-
жавну думу й видавши новий 
електоральний закон, який за-
кріплював домінування на на-
ступних виборах найбільш від-
даних престолу суспільних 
верств. За цим документом, 1% 
населення імперії обирав майже 
дві третини виборників, котрі, 
своєю чергою, голосували за де-
путатів Думи – легко здогада-
тися, які верстви і яка нація 
мали абсолютну більшість у 
найвищому представницькому 
органі імперії (у 77% крісел опи-
нилися великороси). Було пору-
шено інтереси не тільки селян 
та робітників: ті суспільні групи, 
які сьогодні звуться «середній 
клас», хоча й одержали можли-



вість висувати своїх депутатів, 
але останні не впливали реально 
на політичні процеси, їм зали-
шалася тільки критика влади, 
яка, втім, не була безпечною на-
віть для думців – таємно фінан-
сована урядом «чорна сотня» 
могла погромити житло, а то й 
убити надто ревного борця за 
народні права. Загалом за сто-
липінським виборчим законом 
тільки 15% дорослого населення 
дістало право голосу. Дума ж так 
і не зробилася більш-менш пов -
ноцінним парламентом, пере-
творившись на говорильню.

Інакше кажучи, запровадже-
ний Столипіним режим за ба-
гатьма параметрами виявився 
предтечею більшовицької дикта-
тури, передусім за своїм ставлен-
ням до правових норм і до пред-
ставницької демократії. У дер-
жаві, де вже кілька десятиліть 
успішно працював суд присяж-
них, раптом з’явилися військово-
польові суди, з яких згодом були 
скальковані сталінські «трійки», 
а розгін Думи став зразком для 
операції з розгону Установчих 
зборів у січні 1918-го...

Та найбільш провальною і 
соціально вибухонебезпечною 
стала земельна реформа, якою 
пишався сам Столипін і яку бе-
руть собі на знамена його апо-
логети.

аграрна ПроФорма
Офіційно земельну реформу 
трактовали було як вибір між 
селянином-неробою і селяни -
ном-хазяїном на користь остан-
нього.  «Міцні та сильні» мали 
стати повноправними власни-
ками і, звільнившись від опіки 
общини, залишити далеко по-
заду «убогих та нероб», утри-
мання яких за рахунок кращих 
господарів гальмувало розвиток 
сільського господарства. А ви-
вільнена на селі робоча сила, за 
задумом Столипіна, повинна 
була «перекочувáти» у промис-
ловість, забезпечивши цим її 
прискорене зростання.

Та водночас фактично недо-
торканними мусили залиши-
тися поміщицькі маєтності не-
залежно від їхньої товарної про-
дуктивності.

Отож усі селяни одержали 
право виходу з общини, але ре-
ально ним могли скористатися 
передусім заможні, які багатіли 
ще дужче (оскільки надлишкові 
ґрунти, які вони обробляли, 

можна було викупити зі спіль-
ного володіння за цінами 
1861 року, тоді як ринкова ціна 
землі відтоді зросла в кілька ра-
зів). Передану Селянському бан-
кові частину державних наділів – 
з офіційною метою послаблення 
«земельної тісноти» – також при-
дбавали головним чином найза-

можніші господарі. Але ж сама 
заможність у ті часи, коли зе-
мельний ринок не досягнув роз-
витку, була значною мірою ви-
падковою, вона істотно залежала 
від ласки місцевої влади, від 
уміння господаря «підмаслити» 
старостам, від примх погоди, зре-
штою, від фізичного стану селя-
нина на момент його виходу з об-
щини, а не тільки від здібностей і 
працелюбності людини.

Загалом за десятиліття ре-
форми (яка тривала аж до ски-
нення самодержавства у березні 
1917 року) тільки 10% селян Ро-
сійської імперії вийшли з об-
щини й закріпили свої ґрунти 
за собою як приватну власність 
(15% усієї орної землі). В україн-
ських губерніях, де общинний 
устрій був штучно насаджений 
російськими поміщиками під 
час закріпачення селян, ре-
форма йшла куди успішніше: 
так, на Правобережжі станом на 
1913 рік дві третини селянських 
ґрунтів уже перебували у при-
ватній власності. Але поруч із 
селянською так само існувала 
панська земля, і значна кіль-
кість людей змушена була най-
митувати у великих латифун-
діях.

Важливою складовою земель-
ної реформи Столипін вважав ор-
ганізоване державою масове пе-
реселення землеробів із європей-
ської частини імперії до Сибіру, 
Центральної Азії та далекосхід-
них регіонів. До початку Першої 
світової війни приблизно 3,5 млн 
селян, продавши господарство, 
зірвалися з місця, та аж ніяк не 
всі з тих чи тих причин прижи-
лись у нових краях: близько міль-
йона з них повернулося назад, 
але вже без грошей і надій. Для 
України ці цифри ще більш ра-
зючі: переселенцями стали понад 
мільйон її селян, проте невдовзі 
70% із них знову з’явились у рід-
них місцях, приречені наймиту-
вати й жебракувати.

Що ж стосується Селян-
ського банку, покликаного стати 
промотором реформ, то високі 
ціни на землю, яку він прода-
вав, і великі відсотки, що їх на-
кладали на позичальників, 
спричиняли розорення бага-
тьох власників-хуторян.

Отож у підсумку аграрна ре-
форма за Столипіним мала на-
слідком передусім стрімке роз-
шарування селянства, появу на 
селі значної кількості люмпен-

ДМІТРІЙ БОґРОВ. 
14 вересня 1911 року 
він смертельно 
поранив Столипіна 
у Київській опері

ШИЛО 
НА МИЛО.  
На місці цього 
пам’ятника, 
який відкрили  
1913-го, через 
чотири роки 
більшовики 
встановили 
Карла Маркса
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пролетарів, різке зростання не-
нависті до поміщиків. Одне 
слово, більшовикам було на кого 
спертися. Йшлося не тільки про 
люмпенів, а й про велику час-
тину «справних» господарів, які 
потерпали від малоземелля.

Тим часом приклад органі-
зації високоефективного товар-
ного сільського господарства усі 
мали перед очима. Кубань, куди 
були переселені наприкінці 
XVIII століття запорозькі козаки 
й де ніколи не існувало помі-
щицького землеволодіння, стала 
однією з основних житниць Ро-
сійської імперії. 1913 року за ва-
ловим збором зерна Кубанська 
область вийшла на друге місце 
серед регіонів імперії, за вироб-
ництвом товарного хліба – на 
перше. Але для Столипіна, який 
і сам був поміщиком, збере-
ження панської власності на 
землю було альфою і омегою 
його аграрної реформи.

бий «інородців»!
Основну загрозу «російській пра-
вославній цивілізації» Столипін 
вбачав у національному відро-
дженні поневолених Росією на-
родів. Тому він виступив ініціато-

найбільш ПровальноЮ 
і соціально  
вибуховоЮ стала 
земельна реФорма

ром істотного обмеження авто-
номії Фінляндії, а в січні 1910 року 
видав циркуляр із забороною  
реєстрації товариств та видав-   
ництв так званих інородців. Зго-
дом Пьотр Аркадьєвіч в окремій 
інструкції роз’яснив губернато-
рам, що той документ стосується 
геть усіх товариств «інородниць-
ких, зокрема й українських та єв-
рейських, незалежно від їхніх ці-

лей». На цій підставі по всій імпе-
рії влада закривала українські 
організації та газети, забороняла 
продаж книжок, проведення 
концертів та вечорів українською 
мовою. У березні 1911 року уряд 
Столипіна не дозволив відзна-
чення 50-ліття від смерті Тараса 
Шевченка. А приїхавши до Ки-
єва, – за кілька днів до своєї за-
гибелі, – прем’єр Росії заявив: до-
поки він живий, пам’ятника Шев-
ченкові у «матері міст руських» 
не буде. І водночас схвально від-

гукнувся про місцеві чорносо-
тенні організації, про їхню мету 
й діяльність.

Отож усі «інородці» дер-
жави – у буквальному сенсі від 
молдаванина до фіна – мали за 
що ненавидіти Столипіна.

Звичайно, Російська імперія 
все одно розвалилася б. Але 
процес її розпаду був би менш 
кривавим, ним керували б осві-
ченіші люди, і навряд чи біль-
шовики змогли б успішно зі-
грати на національних почуттях 
«інородців», якби не столипін-
ські гоніння на все, що не мало 
ознак великодержавності.

«...Велика Росія замість того 
шляху демократичних реформ, 
на який кликала російська гро-
мадськість, була спрямована на 
шлях «великих потрясінь» – 
прислужливими руками царе -
дворця й честолюбця, але не дер-
жавного діяча – П. А. Столипіна». 
Таку оцінку діяльності «великого 
реформатора» дав у часи своєї 
еміграції лідер партії кадетів Па-
вєл Мілюков. Отож більшовики 
мали з кого брати приклад у сенсі 
зневаги до парламентаризму, до 
права, до національного та аграр-
ного питань. 
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к
оли заходить мова про пе-
реломні роки української 
історії, перші, які спада-
ють на думку, – 988, 1569, 

1648, 1917, 1991. Серед цих неба-
гатьох знакових дат часто фігу-
рує також 1340 рік. Від нього ві-
тчизняні історики, як народ-
ницького, так і державницького 
спрямування зазвичай відрахо-
вують час «втрати Україною 
власної державності та початок 
панування в українських зем-
лях іноземних держав», що 
пов’язують з «вигасанням ди-
настії Романовичів та початком 
боротьби за галицько-
волинську спадщину між Лит-
вою та Польщею». Цей період 
належить до так званих темних 
віків української історії, що зу-
мовлено втратою майже всіх то-
гочасних писемних джерел. Ра-
зом з тим наявних відомостей 
цілком достатньо для того, щоб 
поставити під сумнів однознач-
ність цих висновків. Чи справді 

1340 року припинила своє існу-
вання династія Романовичів, а 
українські землі було поділено 
між сусідами?

останній русиЧ
З формального погляду до пря-
мих нащадків Романа Мстисла-
вича за чоловічою лінією не на-
лежав уже правитель Руського 
Королівства (1323–1340) Юрій ІІ 
Болеслав, син мазовецького (со-
хачівського і черського) кня  зя 
Тройдена Болеславича та доньки 
Юрія І Львовича Марії. Остан-
німи Романовичами на золотому 
столі Руської землі були сини ко-
роля Юрія І Андрій (князь воло-
димирський і галицький) та Лев 
(князь луцький), які, ймовірно, 

загинули в боротьбі з монголами 
1323-го, про що їхній родич ко-
роль Польщі Володислав Локе-
ток (у документі 1315 року він на-
зиває руських князів своїми пле-
мінниками) писав Папі 
Римському Іоанну ХХІІ: «З жа-
лем повідомляємо, що два 
останні руські князі православ-
ного походжен  ня, які були непе-
реборним щитом від татар, зі-
йшли зі світу, через що нам і на-
шим землям загрожує явна 
небезпека з боку татар».

Юрій ІІ – лише один із бага-
тьох претендентів на руську ко-
рону, який, маючи династичний 
зв’язок із Романовичами, не був 
прямим нащадком 
останніх. Таких 

для чужого столу
Розпад Руського Королівства та інкорпорація його частин  
у XIV–XV століттях до Польщі, Литви та Угорщини засвідчили невміння 
українських еліт домовлятися заради збереження незалежності

автор: 
олег 

однороженко
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пре  тендентів по 1323 рік вияви-
лося вдосталь. Скажімо, Папа 
Римський визнав законними 
права на руський стіл за глогів-
ськими (сілезькими) князями 
Генріхом ІІ та Яном, братами дру-
жини луцького князя Льва Юрі-
йовича. А зять останнього Любарт 
(у хрещенні Дмитро) Гедимінович 
отримав по його смерті Луцьку 
землю і зберігав контроль над її 
східною частиною впродовж 
усього правління Юрія ІІ.

Кандидатура Юрія ІІ Болес-
лава стала певною мірою комп-
ромісом, що гарантував політич-
ний баланс у розстановці сил в 
Центрально-Східній Європі. Пе-
редусім між відновленим Поль-
ським Королівством та Великим 
князівством Литовським, що на-
бирало сили. Останні не нава-
жувалися в цей час загрожувати 
цілісності Руського Королівства, 
оскільки воно надійно захищало 
своїх західних та північних сусі-
дів від Золотої Орди. Такий па-
ритет зберігався певний час і 
після смерті 1340 року Юрія ІІ, 
якого змінив на руському столі 
Любарт-Дмитро. 

Прихід литви
Щодо князя Любарта та харак-
теру його правління є цілком 
хибний погляд, що не дає змоги 
адекватно зрозуміти політичні 

процеси, які відбувалися на 
українських (руських) землях у 
цю перехідну добу. В історич-
них працях правителя най-
частіше трактують як репре-
зентанта литовської зверхності 
на теренах Русі, а підконтр-
ольні йому землі – як провінції 
«литовської» держави Гедимі-
новичів.

Разом з тим неважко переко-
натися в цілком суверенному 
правлінні «великого князя русь-
кого Димитрія», як іменують Лю-
барта Гедиміновича тогочасні 
джерела. Попри те що Любарт-
Дмитро наймолодший із синів 
Гедиміна, він жодним чином не 
був залежним від старших бра-
тів. Незмінно уживав титул суве-
ренного володаря, а як державні 
символи використовував не ли-
товські, а руські геральдичні 
знаки (лев і хрест), що присутні 
на його печатці та монетах. Вре-
шті, прийняття християнства 
східного обряду міцно пов’я  зу -
вало цього правителя з Руською 
державою та її елітою.

Природно, що у своїй зов-
нішньополітичній діяльності ве -
ликий князь Любарт розрахову-
вав на допомогу своїх родичів, 

насамперед братів Ольгерда і 
Кейстута. Останньому він віддав 
у тимчасове тримання Берестей-
ську землю як винагороду за вій-
ськову допомогу, що хибно трак-
тується як приєднання її до Ли-
товської держави. Своєю чергою, 
племінник Любарта Юрій Нари-
мунтович одержав із його руки 
спочатку Кременець, а згодом 
Белз. Не виключено, що опану-
вання іншими його племінни-
ками братами Корятовичами 
Поділля також відбувалося за 
згодою та за підтримки вели-
кого князя Дмитра, що, воче-
видь, зберігав права зверхника 
над цими теренами.

Допомога братів і племінни-
ків стала для Любарта критично 
необхідною, коли свої претензії 
на спадщину Руського Королів-
ства висунув польський король 
Казимир ІІІ, що доводився роди-
чем останнім Романовичам і вва-
жав цілком легітимними власні 
зазіхання на корону Русі. Свій 
перший похід на руські землі він 
здійснив ще 1340 року, відразу по 
смерті Юрія ІІ, але тоді йому вда-
лося лише на нетривалий час 
здобути стольний Львів та погра-
бувати королівську скарбницю. 
До більш планомірних заходів з 
польської сторони дійшло лише 
у другій половині 40-х років XIV 
століття. 

ЗАМОК 
ЛЮБАРТА. 
Луцьк. З 
малюнка 
Наполеона 
Орди ХІХ ст. 
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ексПансіЯ Польщі  
та угорщини
Казимир ІІІ, очевидно, шукав 
певного компромісу з елітою га-
лицької частини Руського Коро-
лівства. І як свідчать подальші 
події, не без успіху. Першою 
землею, що визнала зверхність 
краківського короля, ймовірно, 
стала Сяноцька. А 1349 року Ка-
зимир займає стольне місто Ро-
мановичів – Львів. Прикметно, 
що опанування Львова сталося 
в той час, коли на теренах Золо-
тої Орди у самому розпалі лю-
тувала чума. Власне, спровоко-
вана епідемією демографічна 
катастрофа на землях північ-
ного Причорномор’я і вивела 
Орду з великої геополітичної 
гри та суттєво змінила розста-
новку сил у Східноєвропей-
ському регіоні.

Казимир міг більше не зва-
жати на монгольський фактор і 
зосередився на протиборстві з 
Любартом та його литовськими 
родичами-союзниками, попере-
дньо підтвердивши династичну 
угоду з королем Угорщини, від-
повідно до якої у разі відсут-
ності в Казимира нащадків чо-
ловічої статі права на корони 
Польщі та Русі мали перейти до 
представників Анжуйської ди-
настії. 

Вирішальні події першого 
етапу боротьби за Русь розгор-
нулися під стінами Белза, клю-
чового міста-фортеці в системі 
оборони Західної Волині. Три-
вала облога, під час котрої було 
поранено короля Людовіка Ан-
жуйського, завершилася укла-
данням мирної угоди 1352-го, 
відповідно до якої Любарт 
мав «держати Володимирьскую, 
Луцкую, Белзьскую, Холмьскую, 
Берестинскую исполна жь», а 
«королеви держати Лвовьскую 
землю исполна».  

Цей договір мав явно так-
тичний характер, оскільки вже 
наступного року військові дії 
були відновлені й тривали з пе-
ремінним успіхом до 1366-го. 
Другий етап боротьби за Руську 
землю завершився, як і 1352 
року, під стінами Белза, але 
цього разу явно не на користь 
Любарта Гедиміновича. Вели-
кий князь Русі зберіг за собою 
Луцьку землю, але змушений 
був погодитися на підпорядку-
вання Казимиру західної час-
тини Волині, у якій правили як 
васали короля племінники та 

колишні васали Любарта Юрій 
Наримунтович (у Белзі та 
Холмі) та Олександр Корятович 
(у Володимирі). 

Лише від 1370 року, після 
смерті польського короля Кази-
мира, Любарту вдалося повер-
нути контроль над Західною 
Волинню, але подальша війна зі 
спадкоємцем Казимира коро-
лем Угорщини, Хорватії, Польщі 
та Русі Людовіком не дала від-
чутної переваги жодній зі сто-
рін – давнє Руське Королівство 
виявилося розірваним на два 
державних утворення, обидва з 
яких зберігали стару назву – 
«Руська земля», але політично 
були зорієнтовані на різні зов-
нішні сили: угорсько-польську 
або литовсько-руську коаліції.

Правителі Анжуйської ди-
настії розглядали Королівство 
Русі як окреме державне утво-
рення, що перебувало в персо-
нальній унії з Угорським Коро-
лівством. Саме цим поясню-
ється та обставина, що Людовік 
1372 року передав контрольо-
вану ним частину Русі своєму 
родичеві Володиславу князю 
Опольському, що уживав титул 
суверенного володаря. Щіль-
ний політичний зв’язок з Угор-
щиною зберігався до 1387-го, 
коли на терени Королівства 
Русі вступили війська королеви 
Польщі Ядвіги та її чоловіка 
Володислава Ягайла, що підпо-

рядкували Руську землю владі 
польського королівського дому. 
Утім, певну політичну окре-
мішність Королівство Русі мало 
до 1434-го, коли його землі 
було інкорпоровано до складу 
Корони Польської. 

внутрішній розбрат
Велике князівство Руське збері-
гало свою незалежність упро-
довж усього правління Дмитра-
Любарта (до 1384 року). Але 
сама логіка тривалої та виснаж-
ливої боротьби за збереження 
державної єдності Русі з опер-
тям на військову силу литов-
ських союзників невмолимо 
штовхала це державне утво-
рення до політичної орбіти 
Литовсько-Руської держави. 
Син Любарта князь Федір уже 
1386 року втратив Луцьк, а 
1393-го – Володимир, після чого 
на теренах колишнього Вели-
кого князівства Руського збере-
глися лише дрібніші княжі 
уділи.

Драматичні перетворення, 
що сталися в руському дер -
жавно-політичному просторі 
впродовж 1349–1387 років, за-
звичай вважають наслідком 
експансії сусідніх держав. Але 
навряд чи причини розпаду 
Руського Королівства мали зов-
нішньополітичне походження. 
Руська земля вже стикалася із 
зовнішніми загрозами, не раз 
значно небезпечнішими, ніж ті, 
які виникли на її кордонах у се-
редині XIV століття.

Головна причина політичної 
катастрофи, що спіткала серед-
ньовічну Русь, полягала у глибо-
кому внутрішньому конфлікті, 
що мав місце в середовищі того-
часної руської еліти – між полі-
тичними верхівками головних 
земель Руського Королівства: 
Галицької та Володимирської 
(Волинської). Корінням цей кон-
флікт сягав ХІІІ століття, коли в 
боротьбі Романовичів за єдність 
Русі волинська знать була опо-
рою династії, натомість різні по-
літичні групи галицького бояр-
ства вживали більш чи менш 
активних заходів, що мали на 
меті обмежити владу Романови-
чів на Галичині або й узагалі 
усунути їх із галицького столу. 

Лише планомірні централі-
зовані зусилля короля Данила 
та його нащадків істотно об-
межили сепаратистські тенден-
ції в середовищі галицького бо-

«ПОДІЛЬСЬКИЙ 
ПОЛУГРОШИК». 
Монета 
Костянтина 
Корятовича

КАЗИМИР ІІІ 
(1310–1370). 
Король 
Польщі, 
приєднав 
Галичину
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ярства. Але зі смертю останніх 
представників династії Рома-
новичів старі проблеми вири-
нули з новою силою. Вже Юрій 
ІІ Болеслав не мав того надій-
ного опертя в еліті, що його по-
передники. Звістки про його 
отруєння якщо й не відповіда-
ють дійсності, то все ж таки пе-
редають атмосферу недовіри та 
конфронтації при руському 
дворі.

У ще складнішій ситуації 
опинився великий князь 
Дмитро-Любарт, влада якого 
найміцнішою була на Волині 
(недаремно своєю столицею він 
обрав Луцьк). Натомість на га-
лицьких теренах влада Лю-
барта Гедиміновича була доволі 
обмеженою – від його імені тут 
порядкував «староста Руської 
землі» Дмитро Детько (Дядько), 
провідник політичних інтересів 
галицької еліти. Останній, во-
чевидь, була близька ідея полі-
тичного відокремлення від ре-
шти королівства, що, здавалося, 
мало забезпечити максималь-
ний доступ до влади галицькій 
аристократії.

на службі в Чужаків
Шлях до здійснення цих полі-
тичних планів, як і в ХІІІ сто-
літті, пролягав через надання 
підтримки іноземним претен-
дентам на галицький стіл. 
Цього разу королю Польщі Ка-
зимиру ІІІ, королю Угорщини 
Людовіку Анжуйському та їхнім 
наступникам. У політичному 
оточенні згаданих володарів ба-
чимо численних представників 
руського нобілітету: перемишль-
ського старосту Бень  ка Жабо-
крицького, галицького старосту 
Волчка Преслужича-Рогатинсь-
кого, теребовельсь кого старосту 
Гліба Свирського, самбірського 
старосту Станіслава Давидов-
ського, перемиського суддю 
Костка Болестрашицького, пана 
Гліба Дядьковича (сина русь-
кого старости Дмитра Дядька), 
пана Ходка Бибельського, вре-
шті, королівського підскарбія 
при дворах Казимира, Людовіка 
та Воло дислава-Ягайла пана 
Дмитра Горайського та багатьох 
інших.

Руська знать Галичини 
брала активну участь у боротьбі 
угорських та польських королів 
за корону Русі. Відтепер на про-
сторах колись єдиного королів-
ства руське рицарство з різних 

земель проливало свою кров у 
складі ворожих армій. Бачимо 
навіть приклади політичного 
розбрату в межах однієї родини. 
Так, представники роду Кирде-
євичів належали до найвищої 
політичної еліти в обох держав-
них утвореннях, що виникли 
внаслідок розпаду Русі: Васько 
Кирдеєвич входив до велико-
князівської ради Дмитра-
Любарта, а його брат Грицько 
обіймав уряд подільського ста-
рости за короля Володислава-
Ягайла.

Ситуація, що склалася в 
Руському Королівстві у середині 
XIV століття, не була унікаль-
ною. Вигасання династій та по-
в’язані з цим династичні кризи 
були своєрідною візитною карт-
кою політичних відносин серед-
ньовіччя. Практично жодна єв-
ропейська країна не уникла пе-
реломних моментів непевності 
та потрясінь. І саме в такі пері-
оди боротьби за спадщину по-
мерлих володарів перевірялися 
політична зрілість, відповідаль-
ність та спроможність еліт збері-
гати внутрішню єдність і ста-
більність своїх країн. 

Пройшовши через боротьбу 
претендентів, суперечності в се-
редовищі еліти, військові та ди-
пломатичні протистояння із 
сусідами, європейські держави 
або досягали політичної єдності 
та відновлювали свою вагу в 
зов нішній політиці, або укла-

дали династичні унії, потра-
пляючи в наддержавні утво-
рення імперського зразка. І за 
третьою, найгіршою схемою 
вони розпадалися на окремі 
частини, згодом зазвичай втра-
чали політичну самодостат-
ність, потрапляючи в орбіту 
сильніших сусідів. У кожному з 
цих сценаріїв головну роль віді-
гравали військово-політичні 
еліти, від політичної волі яких 
залежало саме існування того 
чи іншого державного утво-
рення.

Нобілітет Руського Королів-
ства не мав внутрішньої солі-
дарності та не спромігся утри-
мати політичну єдність, що й 
стало основною причиною роз-
паду держави та поступового 
включення її окремих частин 
до складу інших державно-
політичних утворень. Руська 
(українська) державність, оче-
видно, не припинила свого іс-
нування в середині XIV сто-
ліття, але, безумовно, саме в цей 
час було втрачено політичну єд-
ність руських земель, а в історії 
нашого народу скінчився період 
великодержавності. Єдиної ве-
ликої держави-імперії (Руської 
землі), яка впродовж віків (від 
ІХ до середини XIV століть) ві-
дігравала ключову роль у полі-
тичному житті Центральної та 
Східної Європи, більше не існу-
вало. 

Впродовж другої половини 
XIV – першої половини XV сто-
літь український державно-
політичний простір перетво-
рився на складний конгломерат 
більших (великі князівства, гос-
подарства) та менших (удільні 
князівства) державних утво-
рень, яким лише іноді вдава-
лося претендувати на поважну 
роль у політичному просторі 
Центрально-Східної Європи. 
Попри те що Русь зберегла тка-
нину своїх державних структур 
на більшій частині власного 
простору (Волинь, Київська 
земля, Полісся, Сіверщина), ці 
локальні державні утворення 
відтоді й надалі були змушені 
узгоджувати політичний розви-
ток із центральною владою ве-
ликих поліетнічних державних 
структур імперського типу (Ве-
ликого князівства Литовського 
і Руського, а згодом Речі Поспо-
литої), у складі яких перебувала 
більша частина українських зе-
мель у наступні століття. 

ЛЮБАРТ 
(ДМИТРО) 
ГЕДИМІНОВИЧ 
(1300–1383). 
Литовець, 
що став 
«політичним 
русином»

КОЛИШНЯ 
СЛАВА. 
Печатки 
руського 
нобілітету
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утрачений голос
Як неоромантик Юрій Яновський став співцем соцреалізму

автор:  
володимир Панченко

н
ині це важко собі уявити: 
«зеленого» літератора, 
якому не виповнилося й 
24 років, призначають ху-

дожнім редактором однієї з най-
більших у країні кінофабрик. А в 
житті Юрія Яновського (1902–
1954) саме так і було. Навесні 
1926-го він з’явився в Одесі в не-
сподіваній для себе ролі «кіно-
начальника». Що й казати, літе-
ратурна кар’єра Яновського, ав-
тора невеличкої новелістичної 
збірки «Мамутові бивні» (1925), 
починалася блискуче!

Для Юрія Яновського Одеса 
була тоді чимось на зразок «свята, 
що завжди з тобою», – як Париж 
для молодого Ернеста Гемінґвея. 
Строкатий світ кіно, екзотика 
приморського міста, численні 
друзі: Олександр Довженко й Ісак 
Бабель, Василь Кричевський і 
Юрій Тютюнник, Амвросій Бучма 
й балерина Іта Пензо… Попри ре-
дакторські клопоти, Яновський 
за півтора року чимало написав: 
повість «Байгород», новелу «Кров 
землі», сюрреалістичне оповіда-
ння «Поворот», низку віршів, 
книгу нарисів «Голлівуд на березі 
Чорного моря»…

Проте наприкінці літа 
1927 року над головою літератора 
нависли хмари. 20 серпня згідно 
з розпорядженням голови прав-
ління ВУФКУ Олександра Шуба 
його було звільнено з посади. 
Микола Бажан згадував, що 
Яновський виявився надто довір-
 ливим адміністратором: «Боюсь, 
що Ільф і Петров у «Золотому те-
ляті» списали з Юри образ того 
щедрого редактора, який так 
охоче пропонував аванси і міг їх 
довірливо запропонувати навіть 
Остапам Бендерам, яких не бра-
кувало тоді біля кабінетів кіно-
студії». Але в розпорядженні 
Шуба йдеться про інший «гріх» 
художнього редактора – «абсо-
лютне незнання кінематографії», 
«псування картин своїм монта-
жем», а також «складання юмо-
ристичних написів, чужих ра-

тиждень про  довжує серію публікацій 
про знакові постаті української історії, 
котрі змушені були вибирати під тис-
ком державно-репре  сив  ного комуніс-
тичного апарату, чи протестувати і за-
гинути фізично, чи зламатися і заги-
нути морально  (див. тиждень, № 12 , 
15, 20, 27, 36/2011). Нині – рефлексії 
довкола постатті письменника Юрія 
Яновського. 
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літературна кар’Єра 
Яновського ПоЧиналасЯ 
блискуЧе

дянському духові». Яновський 
відповів іронічними ескападами, 
адресованими «віслюкам у мис-
тецтві» (див. його «Голлівуд 
на березі Чорного моря»).

роман-містиФікаціЯ
Кіно-Одеса 1920-х дала Янов-
ському багатий матеріал для ро-
ману «Майстер корабля» (1928). 
По суті, це літературна містифі-
кація. Сивочолий Товариш Май-
стер Кіно (То-Ма-Кі), від імені 
якого ведеться оповідь, ствер-
джує, що він просто пише мему-
ари про свою молодість. «Май-
стра корабля» і справді можна 
читати як мемуари про Одесу се-
редини 1920-х. Редактор (він же 
на схилі віку – То-Ма-Кі) має 
риси самого Яновського, Сев – 
Довженка, Професор – Василя 
Кричевського, Директор – Павла 
Нечеси, Тайах – Іти Пензо, Бог-
дан – Григорія Гричера… І все ж 
«Майстер корабля» не мемуари, 
а неоромантична проза, перший 
в українській літературі мари-
ністичний роман. Він сповнений 
екзотики – розповідей про мор-
ські пригоди, далекі острови, 
про мистецтво суднобудування. 
З морем пов’язаний і майбутній 
фільм, що його готується зні-
мати режисер Сев. Є в романі й 
елемент гри, фантастики, якщо 
мати на увазі «переселення» То-
Ма-Кі в 1970-ті роки й спроби 
автора забігти в майбутнє (мір-
кування про балет, що буде ви-
тіснений фізкультурою, про ху-
дожні твори, в яких зникне фа-
була, і навіть про «часи війн 
сорокових років»!).

тЮтЮнник – Юртик – 
шахай
Після «Майстра корабля», цієї 
«легкої і життєжадібної книги», 
можна було завершувати «Чо-
тири шаблі» – роман, розпоча-
тий іще 1925 року, коли Янов-
ський познайомився з колишнім 
генерал-хорунжим армії УНР 
Юрієм Тютюнником і заворо-
жено слухав його розповіді про 
епоху «горожанських війн». 
Письменника й військового 
зблизила робота у ВУФКУ – Все-
українському фотокіноуправ-
лінні. Легендарний отаман, 
якого 1923 року чекісти «вима-
нили» з-за кордону й заарешту-
вали, був амністований, став 
громадянином УСРР. Пробував 
себе як кіносценарист (псевдо-
нім – Юртик). Саме йому, уро-

дженцю Звенигородщини, нале-
жить ідея «Звенигори» – фільму, 
знятого Олександром Довжен-
ком. І хоч той переробив сцена-
рій «процентів на дев’яносто», 
проте ключову метафору – по-
шуки гайдамацького скарбу 
(символ української долі) – у 
фільмі все ж збережено…

Зближував Яновського й бу-
валого вояка також травень 
1919 року, коли Юрій Тютюнник 
виголошував на єлисавет  град-   
ському майдані універсал про 
самостійну Україну. Серед тих, 
хто слухав промовця, міг бути й 
17-річний Яновський: його 
юність минала в Єлисаветграді. 
То вже згодом, на початку 1920-х, 
він подався в Київ, якийсь час 

навчався в політехнічному ін-
ституті, – аж поки його взяли в 
полон література й кіно.

Потрапивши до Одеси, Юрій 
Яновський знову зустрівся з 
Юртиком. На кінофабриці саме 
знімали більшовицьку агітку із 
загадковою назвою «ПКП». У 
ролі отамана Тютюнника там 
знімався … сам Юрко Тютюн-
ник! Місія загалом украй при-
низлива, проте генерал уже 
давно прийняв умови гри, за-
пропонованої йому чекістами… 
Минуло кілька років – і в лю-
тому 1929-го Тютюнника знову 
заарештували. Протримавши 

півтора року в камері, 20 жов-
тня 1930-го його розстріляли. І 
саме в цей час готувався до ви-
дання роман «Чотири шаблі».

Пишучи в ньому про подвиги 
«ватажка селянської стихії» Ша-
хая, Яновський, звичайно, мав 
перед своїм внутрішнім зором 
саме його, Тютюнника.

Усе, що відбувається з черво-
ним комдивом Іваном Шахаєм 
та його трьома побратимами 
(Марченком, Галатом, Остюком), 
Яновський постійно проектує на 
екран української історії. По-
встанський розгул 1919 року й 
запорозька вольниця макси-
мально зближуються. Перед 
внутрішнім зором Шахая ожи-
ває минуле; він думає про 
складне переплетіння героїки й 
національних трагедій. Про по-
милки Богдана Хмельницького, 
Максима Залізняка, який не 
вберіг гайдамацьке повстання 
від руйнівного анархізму... Ви-
сновки Шахая суворі: «Я нена-
виджу нашу націю за те, що вона 
не вміє до краю думати й до 
краю діяти». Він знає, що не має 
права повторювати старі по-
милки. Зусиллям жорстокої волі 
Шахай рятує напіврозкладене 
«барахольними» настроями 
Марченкове військо від «анар-
хічних сліпців» (прообразом 
Марченка, схоже, був отаман 
Григор’єв), об’єднує розрізнені 
партизанські загони, перемагає 
в бою під Успенівкою і Павлів-
кою загони французів та греків і 
бере штурмом «портове місто» 
(звісно, Одесу).

УЛЮБЛЕНА 
СТИХІЯ. 
Яновський на 
вітрильнику 
«Товариш», 
1933 рік 
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Гіркі роздуми Шахая про не-
реалізовані можливості нації у 
п’ятій «пісні» продовжує загад-
ковий паризький чернець, який 
міркує про козацьких гетьманів 
і полковників, не здатних ви-
вести на арену історії «новий мо-
гутній життєздатний народ». 
Можливо, наприкінці 1920-х ав-
тор «Чотирьох шабель» уже від-
чував, що героїчна фаза історії 
закінчується? І чи не звідси не-
прикаяність героїв його роману, 
які в обставинах після битви на-
гадують ремарківське втрачене 
покоління? Однак завершуються 
«Чотири шаблі» в дусі happy end: 
«утрачене покоління» знаходить 
себе в мирній шахтарській праці, 
яка, виявляється, теж вимагає 
героїзму. Вигляд має це парад-
ний, штучний: автор мовби при-
тлумлював своє сум’яття. Адже 
часи наставали суворі – сталін-
ський «великий перелом» озна-
чав і початок колективізації лі-
тератури.

На голову Юрія Яновського 
посипалися звинувачення. У 
«Майстрі корабля» побачили 
«біологізм», «негацію соціаль-
ності» й «націоналістичне 
сприймання». «Чотири шаблі» 
оголосили твором, у якому роз-
горнуто «політичну програму 
ворожих пролетаріатові елемен-
тів». Яновського стали називати 
«внутрішнім емігрантом».

Страх утратити Україну зму-
шував більшовицьку владу ак-
тивно використовувати для бо-
ротьби з інтелігенцією жупел 
буржуазного націоналізму. По-
чався сталінський хрестовий по-
хід проти тих, хто уособлював 
інтелект нації. «З недавнього 
часу почуваю, що переді мною і 
моєю генерацією нікого нема – з 
тих, хто відповідає за літературу. 
Ми на передній лінії стали…» Ці 
слова Яновський записав у  
своєму щоденнику 12 липня 
1933 року. Рівно два місяці перед 
тим застрелився Микола Хви-
льовий, його старший друг…

сПівець соціалізму
Жорстокий ідеологічний пресинг 
змушував письменників «роз-
кланюватися», доводити своєю 
творчістю відданість соціалізмові 
й радянській владі. Яновський, у 
якого загалом не було проблеми 
прийняття/неприйняття більшо-
визму, не став винятком. На по-
чатку 1935 року він завершив ро-
боту над романом «Вершники», 

намагаючись розставити в ньому 
акценти так, щоб ідеологічним 
наглядачам причепитися не було 
до чого. У «Вершниках» усе без-
доганно «правильно». Є червоний 
командир Іван Половець, який 
перемагає в бою своїх рідних бра-
тів – білогвардійця, махновця й 
петлюрівця. Є хвала союзові 
серпа й молота (новела «Ада-
менко»). Є сталінські слова, взяті 
за епіграф до новели «Шлях ар-
мій». І все-таки дужа стихія та-
ланту випручувалася з-під жор-
стких авторських установок. 
1919 рік у романі Яновського – це 
трагедія народу. Бій братів По-
ловців, які вбивають один одного 
в степу під Компаніївкою (новела 
«Подвійне коло»), символізує – 
хотів того автор чи не хотів – са-
мознищення українського роду. 
Руйнуються самі основи життя, і 
що з того, що «клас стоїть», як 
каже червоний командир Іван 
Половець?

Невідомо, як склалася б доля 
«Вершників», якби не редактор 
журналу «Знамя» Всєволод Ві-
шнєвскій: захоплений романтич-
ним епосом Яновсь  кого, він уже 
1933 року надрукував фрагменти 
роману, а згодом рекомендував 
його повний текст для публікації 
в «Роман-газете». 28 листопада 
1935-го з ініціативи Вішнєвского 
у Спілці письменників СРСР від-
булося публічне обговорення 
«Вершників». Для Яновського то 
був момент тріумфу.

Можливо, саме ця книжка 
врятувала прозаїка від репресій? 
Адже він так само, як і багато ін-
ших, перебував «під ковпаком» 
радянської спецслужби. Поки 
твір готувався до видання, зааре-
штований «органами» поет 
Марко Вороний свідчив слід-
чому, що Юрій Яновський входив 
до керівного ядра «контрреволю-
ційної націоналістичної органі-
зації», яка мала на меті знищення 
партійного діяча Постишева й 
Балицького, головного чекіста 
України. Яновському могли при-
гадати і його активну участь у ді-
яльності ВАПЛІТЕ, близькість до 
Хвильового. І навіть той факт, що 
тесть письменника Георгій Жев-
ченко був єпископом Української 
автокефальної церкви, також міг 
обернутися проти нього.

І все ж репресії оминули 
Юрія Яновського. Однак за ви-
живання доводилося розплачу-
ватися складними внутрішніми 
саморевізіями, психологічною 
«ломкою», втратою індивідуаль-
ного голосу. До 20-річчя рево-
люції Яновський написав драму 
«Дума про Британку», в якій від-
чувається романтичне відлуння 
«Вершників». Наступні ж тво-
 ри – п’єса «Потомки» (1938) та 
новелістична збірка «Короткі іс-
торії» (1940) – засвідчили, що іс-
торія Яновського-романтика 
фактично закінчилася. Він став 
соцреалістом.

1939 року письменника наго-
родили орденом Трудового Чер-
воного Прапора. Під час війни він 
був евакуйований до Уфи. Реда-
гував журнал «Українська літе-
ратура», писав п’єсу «Син динас-
тії», прозові твори. Деякі з опові-
дань Яновського воєнної пори 
мали значний успіх: вони зву-
чали по радіо, не раз їх передру-
ковували. 1945 року Юрій Янов-
ський як кореспондент газети 
«Правда Украины» висвітлював 
перебіг Нюрнберзького процесу. 
А вже навесні 1947-го журнал 
«Дніпро» опублікував його но-
вий роман про перший повоєн-
ний рік України – «Жива вода». 
Звісно, це теж соцреалізм: у творі 
йдеться про те, як під проводом 
Комуністичної партії оживає 
зруйнована в часи окупації Укра-
їна. Хоч як це парадоксально, 
саме за цей свій соцреалістичний 
роман Юрій Яновський зазнав чи 
не найжорстокішої партійної 
критики. Річ у тім, що на місце 
Микити Хрущова (який до Янов-

БАЛЕРИНА ІТА 
ПЕНЗО. З неї 
списаний образ 
зеленоокої 
красуні, 
авантюрниці 
Тайах у романі 
«Майстер 
корабля»

ЮРІЙ 
ТЮТЮННИК. 
Генерал-
хорунжий армії 
УНР, згодом 
кіносценарист 
Юртик став 
прототипом 
Шахая в романі 
«Чотири 
шаблі»
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ського ставився прихильно) 
1947 року Москва прислала Ла-
заря Кагановича – і він негайно 
розпочав чергову кампанію 
проти «українського буржуаз-
ного націоналізму». Вістря кри-
тики було спрямовано на Мак-
сима Рильського, Юрія Янов-
ського, Івана Сенченка. Автора 
«Живої води» звинуватили в усіх 
смертних гріхах. У його романі 
знаходили біологізм, очорнення 
радянської дійсності і, звичайно 
ж, націоналістичні тенденції. 
Згідно з тогочасним «ритуалом» 
шельмувати «грішника» повинні 
були й браття по перу. І вони це 
робили – навіть Микола Бажан, 
найближчий друг Яновського… 
Навіть Олесь Гончар, чиїх «Пра-
пороносців» друкував у журналі 
«Українська література» не хто 
інший, як автор «Чотирьох ша-
бель»… А сам Яновський мусив 
каятися: 1 квітня 1948 року «Лі-
тературна газета» помістила його 
статтю з характерною назвою 
«Мої помилки», в якій письмен-
ник картав себе за «формалістич-
ний задум», «шкідливі деталі», 
«відірваність від життя»…

Зрештою, «Живу воду» він 
переробив. Нова редакція ро-
ману мала назву «Мир» і нага-
дувала гладенько обтесаний те-
леграфний стовп. Голоси жи-
вого життя, що раніше все ж 
пробивалися зі сторінок твору, 
зникли зовсім. Можна уявити, 
чого зазнав Яновський у другій 

половині 1947 року – першій по-
ловині 1948-го. До морального 
терору додавалася матеріальна 
скрута: письменник змушений 
був розпродувати букіністам 
свою домашню бібліотеку.

Але 1948 року сталося чудо: 
цикл «Київських оповідань», 
опублікованих у журналі «Зна-
 мя» (знову Всєволод Вішнєв-
скій!), удостоївся уваги самого 
«вождя народів» – і Юрій Янов-
ський став лауреатом Сталін-
ської премії. То був абсолютний 

шок – як для ворогів митця, так 
і для нього самого. Проте повер-
нути втрачений голос Янов-
ському вже було не дано. Режим 
розчавив його талант, змусивши 
цього самобутнього неороман-
тика зректися власного «Я». В 
архіві мені трапився невідправ-
лений лист Яновського до Ми-
кити Хрущова, датований 21 бе-
резня 1949 року. По суті, це «ра-
порт» одному з партійних 
вождів. Звітуючи про свою літе-
ратурну роботу, Юрій Іванович 
не забув осудити «космополі-
тів», щоб, зрештою, поскаржи-
тися на насторожене ставлення 
до себе з боку «от  ветственных 
товарищей», які не тільки зняли 
з видавничого плану книжку 
його вибраних творів, а й узя-
лися «ущільнювати» його, 
Яновського, житлоплощу, по-
збавили права лікуватися в 
ЦЛК (спецлікарні)… «Я еще не 
имею права перед народом и 
партией вы  ходить в тираж», – 
завершував листа 47-річний 
письменник. Він і не помітив, 
що те, чого він найбільше бо-
явся, уже сталося. 

за виживаннЯ 
Яновському доводилосЯ 
розПлаЧуватисЯ 
ПсихологіЧноЮ «ломкоЮ»

У наступних 
числах тижня 
читайте 
нариси про 
Олександра 
Довженка  
та Григорія 
Кочура



«...позаяк немає іншого шляху
як плавати в цьому морі

з татуйованим китом
на твоєму плечі...»

(Із поезії Хаґіт Гроссман, 
представленої на фестивалі)

з 
2 по 4 вересня спокій чер-
нівчан на совість руйну-
вали поети та шануваль-
ники мистецтва з України, 

Австрії, Ізраїлю, Молдови, Ні-
меччини, Польщі, Румунії, 
Франції, Швейцарії, Великої 
Британії та Росії. Як зазначив на 
відкритті дійства його прези-
дент Святослав Померанцев, цей 
фестиваль – історико-куль  тур -
ний експеримент, однією з цілей 
якого є повернення Чернівців на 
культурну карту Європи. Тво-
рити спадщину самому, а не 
лише бути спадкоємцями – в 
ім’я такої ідеї творці різних на-
прямів і жанрів зібралися для 
спільних експериментів.

лабораторіЯ Форм
З одного боку, хороший вірш 
апріорі самодостатній і жодних 
експериментів із формою на-

автор:  
олена 

максименко

Фото автора

Персона

Гість ґете-Інституту, що підтримував 
організацію фестивалю, доктор гу-
манітарних наук з літератури та му-
зики, директор-засновник 
Literaturwerkstatt Berlin (Інститут літе-
ратури), ініціатор і керівник великих 
міжнародних проектів, таких як 
Literature Express Europe 2000, сайт 
lyrikline.org і Берлінський поетичний 
фестиваль, Томас Вольфарт ділиться 
враженнями про захід та міркуван-
нями про роль поезії в сьогоденні.

Я надзвичайно щасливий, що мене 
запросили на фестиваль до Чернів-
ців. І приїхав сюди з абсолютно від-
критим серцем. Насамперед мене 

здивувало місто, тут практично не-
має зруйнованих будинків. Думаю, 
кращого місця для такого заходу годі 
й шукати. Ми зустріли поетів із кіль-
кох країн, міжнародні поєднання, як, 
скажімо, України і Молдови, вияви-
лися несподівано цікавими. 

Як організатор поетичного фести-
валю в берліні я знаю, наскільки 
важливо зробити поезію зрозумі-
лою для всіх. Усвідомлюю, що це 
коштує надзвичайно дорого для вас 
і втілити це на 100% можливості не-
має. Але хотілося б, щоб перекладу 
було більше, тобто щоб дійство було 
зрозумілішим. 

вірші замість бомб
Томас Вольфарт: «Поезія здатна впливати на масову свідомість. 
Навіть надихнути на протест»

сеанси оживлення слова
ІІ Міжнародний 
поетичний 
фестиваль 
MERIDIAN 
CZERNOWITZ 
наочно довів: 
для поезії мовних 
бар’єрів не існує. 
Для поетів – 
існують
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чебто не потребує. Якщо прочи-
тати його перед публікою в ціл-
ковитій темряві, або ж нама -
лювати на оголених дівочих 
грудях, чи поєднати з вогнем, 
танцем, барабанами (ці та інші 
поетичні витівки мали місце на 
локальних акціях і фестивалях 
раніше), він навряд чи стане від 
того кращим, натомість, поза 
сумнівом, приверне увагу: на-
роду ж бо треба, як відомо, хліба 
й видовищ. Можливо, незаба-
ром просте і невимушене декла-
мування поезії сприймати-
меться як сенсаційна несподі-
ванка. Або ж як виступ у стилі 
ретро.

З іншого боку, як перекон-
ливо довів фестиваль у Чернів-
цях, від виконання справді зале-
жить чимало. Понад те, воно 
оживлює вірш. Особливо гостро 
це відчувається, коли йдеться 
про поезію, прочитану незнайо-
мою мовою, коли кілька сотень 
людей заворожено слухають ви-
конавця – стільки сили й екс-
пресії вкладено у кожен звук. 
Так, поетеса з Ізраїлю Хаґіт 
Гроссман зірвала овації емоцій-
ним декламуванням віршів мо-
вою оригіналу («Поезія не пови-
нна змушувати вас думати, на-
магатися зрозуміти, вона має 
змусити відчути себе живим! Не 
вірте, що поезія нудна, вона – те, 
що робить це жит  тя!»), а австрій-
ський поет Ґерхард Рюм довів 

Персона

публіку до гіпнотичного стану 
ритмічно-емо  ційним читан-
ням... звичайних цифр. Німець-
кий поет, збирач фольклору і 
радіожурналіст Мігель Августін 
заснував поетичну телефонну 
лінію, що діє й донині. Вільна 
письменниця з Цюриха Ільма 
Ракузе вразила аудиторію 
трьома короткими і влучними, 
наче постріл, поезіями, присвя-
ченими Іосіфу Бродскому, з яким 
була особисто знайома. Свого 
часу вона захищала дисертацію, 
присвячену мотивам самотності 
в російській літературі. А фран-
цузький письменник, поет і пе-
рекладач Еммануель Мозе чер-
пає ідеї в темі Голокосту. Твори 
всіх представлених на фестивалі 
поетів вийшли окремим альма-
нахом в українських перекладах, 
але навряд вони сприймати-
муться людиною, яка не чула 
цього виконання наживо... 

Такими явищами, як відео-
поезія (на фестивалі була пред-
ставлена конкурсантами премії 
«БУК»), поетичні перформенси 
(музично-поетичний медіа-
спек  такль за поезією Джима 
Моррісона у виконанні росій-
ського колективу The Postam of 
Nobel; театральний перформенс 
за поезією Ігоря Померанцева в 
постановці Незалежної теа-
тральної лабораторії тощо) чи 
вірші під музику (Сергій Жадан 
і «Собаки в космосі», Юрій Ан-

Поезія як мистецтво ближча до му-
зики, її важливо чути. Саме звуковий 
і візуальний ряди визначають якість 
твору. 

на фестивалі я відкрив для себе ба-
гато молодих імен. Звичайно, таких 
майстрів, як Сергій Жадан та Юрій 
Андрухович, у нас знають, проте було 
цікаво побачити молоде покоління 
поетів Східної Європи. Участь у цьому 
заході стала для них неабиякою на-
годою. Єдине, що лишається незрозу-
мілим, – хто і за яким принципом 
обирав авторів? Це не критика, це 
просто привід задуматися. Схоже, це 
вирішують директори та організа-
тори фестивалю на свій розсуд.  

організовуючи фестиваль у бер-
ліні, ми намагалися перенести пое-
зію в площину естетики. Проводили 
майстер-класи з мистецтва пере-
кладу поезії та її правильної інтер-
претації. Скажімо, один і той самий 

меседж німецькою та корейською 
чи китайською мовами доносити-
меться до загалу зовсім по-різному. 
Люди працюють над перекладами 
поезій три-чотири дні, потім ми по-
казуємо це аудиторії. Пізніше вихо-
дять відповідні книжки та диски. По-
єднуємо поезію з музикою, танцем. 
Презентуємо таку річ, як «довга по-
ема» – твір обсягом 60–70 сторінок. 
Сцена для читання вподібнюється 
до театральних підмостків.  

ідея в тому, що поетичний твір, за-
писаний на папері, тією чи іншою 
мірою подібний до нот, до парти-
тури. І для того щоб оживити його, 
потрібен інструмент. Це може бути 
симфонічний оркестр чи рок-бенд. 
Найкращий інструмент – людський 
голос, який робить вірш живим. 

Поезія – це душа. Слова, естетика, 
голос і тіло є оболонкою. Важливо 
вміти правильно передати цю душу 

з однієї оболонки в іншу. Ми органі-
зовуємо навчальні програми для ді-
тей будь-якого віку. Заняття відвіду-
ють від 10 до 12 тис. учнів на тиж-
день, і це ще не межа!

навіть якщо автор не вміє достат-
ньо гарно прочитати свій твір, він є 
оригінальним у його виконанні. Це 
надзвичайно важливо для сприй-
няття і розуміння. Навіть якщо ав-
торський вірш виконуватиме профе-
сійний актор, це не гірше, але не 
те... Утім, я переконаний, що хо-
рошу поезію прочитати погано не-
можливо. Чесно кажучи, не знаю 
поетів, які не могли б виконувати на 
пристойному рівні свої твори. Автор-
ське виконання – це завжди оригі-
нал. Звичайно, якщо говорити про 
перформаційне читання поезії, то 
воно потребує більшої експресії, але 
це вже дещо інша тема. Ще одна 
важлива річ – мова тіла, яка фактич-
 но відтворює структуру вірша. 

сеанси оживлення слова
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митець має іти до глядача і безпосе-
редньо давати йому те, що він ро-
бить. На цьому фестивалі я побачив 
величезну кількість молоді, мож-
ливо, студентів. Людей середнього 
віку небагато. Не знаю, скільки з них 
було журналістів... Але на всіх захо-
дах, де я був, більшість аудиторії ста-
новлять самі поети. Говорячи про ау-
диторію, що маємо на увазі? Ми по-
винні усвідомлювати дві сторони 
поезії: поезія в книжці неізольована, 
незахищена, але виконання автором 
фактично представляє її. Вірш на сто-
рінках збірки – це для мене, як я вже 
казав, партитура, що потребує ін-
струменту – голосу. Зверніть увагу: 
авторських книжок продано лише 
кілька штук, але яка величезна ауди-
торія зібралася послухати живі ви-
ступи! Те саме нещодавно відбува-
лось із поп-культурою: потрібно було 
постійно давати концерти, іти просто 
до людей, адже ринок CD фактично 
вже не діє. 

на сьогодні поезія стає все попу-
лярнішою. Знову-таки не йдеться 
про продаж книжок. Поезія базу-
ється на мові, вона є мистецтвом 
мови значно більше, ніж проза, 
адже остання – це насамперед роз-
повідання історії. Спостерігаючи за 
поезією, можна побачити, як змі-
нюється і розвивається мова, як 
слова набувають нових значень. 
Навряд чи англійській мові на ко-
ристь її емпіризм і загальновжива-
ність, але ж усі більш-менш гово-
рять саме англійською.  

Поезія здатна впливати на масову 
свідомість. Коли я бачив, як Жадан 
читав під музику свої вірші соціа-
льного спрямування і як молодь 
захоплено танцювала – це свято; 
ці ритмічні рухи тіла під веселе «Є, 
є, є!» – це реальна нагода відкрити 
свідомість, очі, розум! Усе це в си-
лах поезії! Хоча, звісно, загалом 
такий вплив відбувається значно 

довше. Ще один приклад поді-
бного впливу – Хамада Бен Амор, 
відомий як Ель Генерал (El General 
Tunissa), виконавець поезій на по-
літичну тематику під реп, вважа-
ється натхненником Жасминової 
революції в Тунісі. Його було 
ув’язнено, але записи з виконан-
ням поезій поширювалися в інтер-
неті й спричиняли шалений ажіо-
таж поміж підлітків. Люди вико-
ристовували його тексти як гасла 
під час демонстрацій. Проте такі 
випадки поодинокі.  

Торік на Берлінському фестивалі по-
ети з Чилі й Німеччини влаштували 
цікавий хепенінг: кілька тисяч ві-
ршів розкидали з гелікоптера. Це 
було надзвичайно ефектно, такий 
собі дощ! Зокрема, в деяких людей 
старшого покоління на очах висту-
пили сльози – вони пам’ятали, як із 
літаків так само кидали бомби, що 
руйнували їхні міста... 

Персона

друхович і «Карбідо» та інші), 
уже нікого не здивуєш, хіба вко-
тре потішиш. Так само як і сим-
біозом «поезія + колаж» (ви-
ставка художньо-поетич  них 
колажів «Секрети» Ірини Хо-
мишин).

Окрім власне поетичних чи-
тань та різних «міксів» літера-
турних жанрів з іншими видами 
мистецтва на фестивалі було 
представлено чимало непоетич-
них заходів. Так, охочі відпочити 
від лірики могли відвідати фото-
виставку з відповідною контенту 
назвою Meta  physics Мілени Фін-
дайз (що також брала участь у 
поетичних читаннях), відвідати 
Музей історії та культури євреїв 
Буковини, концерт оркестру 
єврей  ської музики під керівни-
цтвом Льва Фельдмана тощо. Як 
ретроспектива – поезія Пауля 
Целана з Марком Бєларусцем та 
Петром Рихлом, як авангард – 
вистава Олега Скрипки та Леся 
Подер в’янського «Гуманісти».

Експерименти на фестивалі 
засвідчили, що «одяг», у який 
«вбраний» вірш, має значення і 
вплив. Адже саме по одежі, як 
відомо, зустрічають. 

Факто Чи Юре?
Статус міжнародного, поза сум-
нівом, зобов’язує дещо до біль-
шого, аніж просто запросити за-
океанських гостей. Якщо зібрати 
почесну публіку фестивалю вда-

лося, то забезпечити візитерам 
повноцінну участь у святі вияви-
лося складніше. Частково гріх 
закидати організаторам, які зби-
рали протягом року «зі світу по 
нитці», що іноземці мали змогу 
відвідувати щонайбільше по од-
ній акції на день – ті, на яких 
вони могли виступати (але не ро-
зуміти інших!), адже забезпечити 
синхронний переклад англій-
ською мовою і відповідне облад-
нання спроможний хіба що фес-
тиваль європейського економіч-
ного рівня. Але й альтернативи 

на кшталт бодай англомовної 
екскурсії старовинним містом 
(що було б цілком під силу тим 
самим волонтерам, приставле-
ним до гостей для супрово-
дження) не було. Неприкаяним 
візитерам лишалося ходити на 
українськомовні заходи, дослу-
хаючись до звукових вібрацій, чи 
самостійно гуляти містом. «Єв-
ропейці звикли до своїх стандар-
тів, тому будь-які недоліки і не-
догляди для них дуже колючі, – 
розповідає одна з організаторів 
та, за сумісництвом, учасниця 

ЗНАВЕЦЬ 
ЛІТЕРАТУРИ 
ТА ВИН. 
Поет, прозаїк 
і журналіст 
Ігор 
Померанцев 
розписується 
в історії
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молодіжної поетичної сцени 
Ірина Вікирчак. – У нас цього 
стандарту немає, планка наба-
гато нижча, і ми тягнемося вгору. 
Найбільше нарікань на тран-
спортування. Декому доводилося 
добиратися трьома літаками, де-
кому – їхати 11 годин автобусом 

із Києва, бо скасували рейс Київ – 
Чернівці».

«Нинішнього року фестиваль 
вийшов набагато помпезніший і 
масштабніший, ніж попередній, 
який був суто україн  сько-німе -
цькомовний, – продовжує Іри-
 на. – Цього разу ми додали інші 
країни. Він став, звичайно, склад-
нішим для організаторів. Проте, 
якщо цей захід насичений різ-
ними музичними і поетичними 
перформенсами, спектаклями 
то  що, які мають більш розва-
жальний характер, то наступний 
плануємо зробити більш акаде-
мічним. Велику увагу буде при-
ділено самій поезії та її різнови-
дам. Нетрадиційній поезії, сучас-
ній, перфомативній з різних 
країн (сподіваємося зберегти та 
розширити наявну цього року 
географію учасників). Україна 
для іноземців досі лишається та-
кою собі terra inсognita, тому ми 
не просто щось робимо для себе, 
а відкриваємо її, запрошуючи 
людей сюди. Адже інтелекту-
али – це завжди центри форму-
вання громадської думки, тож 
докладаємо усіх сил, щоб їхні 
враження були позитивними. 

Швейцарські поети висловлю-
вали свій подив щодо того, що на 
читання приходило досить ба-
гато молоді, студентів (я не кажу 
зараз про їхніх колег або журна-
лістів). Поезія – річ досить ін-
тимна, вона не розрахована на 
масове відвідування, це тільки в 
Колумбії можна читати вірші пе-
ред чотирма тисячами людей, які 
сидять і слухають із четвертої до 
пів на дванадцяту, – у них зовсім 
інша ментальність... Але навіть 
там повсякденні читання відбу-
вались у маленьких приміщен-
нях, аби слухач міг відчути себе 
сам на сам із поетом. Поезія – це 
не масова культура, а культура 
інтелектуальна і для дуже вузь-
кого кола. На нашому фестивалі 
ми не розраховували, чесно ка-
жучи, на таку кількість людей, 
що приємно вразило...»

Хай там як, але всі ці недо-
ліки компенсувалися загаль-
ним настроєм легкості й свят-
ковості (що не заперечувало 
глибини прочитаних творів та 
належної уваги до них, чого не-
рідко бракує локальним літера-
турним заходам) та, що й ка-
зати, гідним рівнем митців. 

ЗЕЛЕНІ ТА 
ПРОСЛАВЛЕНІ.
Павло 
Коробчук 
представляє 
молодіжну 
поетичну 
сцену
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Антон Слєпаков про мушлю гурту, аншлаги 
у фастфудах і державні дотації на пиво і струни

г
урт «... и Друг Мой Грузовик» уже 14 років робить якісний му-
зичний продукт світового рівня. Численні гастролі у Європі та 
пострадянських країнах хлопці поєднують зі зйомками у філь-
мах та кліпах і відносно спокійним життям у Дніпропетровську, 

яке дає змогу триматися осібно від українського шоу- та медіа-
бізнесу й займатися улюбленою справою. Про відмову від випуску 
дисків, життя рок-андеграунду на південному сході України та про 
важливість порозуміння з публікою Тижню розповів лідер ко-
манди Антон Слєпаков.

Будь-яка стаття про нас починається зі слів: «Це гурт, у 
складі якого лише бас-гітара і барабани».

Ми весь час були у музиці з головою – репетирували, як 
шалені, по сім-вісім годин, дуже хотіли виступати, якось виразити і 
проявити себе. Решта нам була по барабану. На самому початку по-
ставили дуже високу продуктивну планку. За місяць зробили про-
граму, з якою, власне, і приїхали на найперший місцевий фести-
валь. Хоча й думали, що то буде разовий проект, у кожного з нас на 
той момент були якісь свої амбіції, старі гурти та проекти. Але після 
виступу зрозуміли, що це наш основний музичний імпульс, і ми ще 
не відчували подібної хвилі єднання з публікою, сили віддачі та 
енергообміну. Нас самих це дуже сильно вставило і завело. Ось так і 
триває – вже 14 років – зі спадами, підйомами, маленькими успі-
хами, маленькими поразками. 

«... и Друг Мой Грузовик» від початку був гуртом зі 
своєю мушлею, як равлик, у яку ми час від часу заповзаємо 
і з якої виповзаємо. Заповзли, щось поробили: нові теми, нові 
програми, нові альбоми. Вилазимо – і давай усе це показувати. 
Мушля нам як допомагає, так, напевно, і заважає себе проявити. 
Великих успіхів за час існування гурту навряд чи досягли: граємо 
на маленьких майданчиках, нас слухає не дуже велика кількість 
людей порівняно з якимись більш видатними командами. Утім, ми 
всім задоволені: у нас є своя трибуна, можливість виступати, ро-
бити те, що хочемо, виражати себе. 

Років шість тому в Дніпропетровську не було жодного 
майданчика, де можна було би зробити концерт, тому ми 
ніде не грали. Виступали в то в одному, то в іншому місті, тільки не 
тут. Зараз же можна назвати близько семи місць, у яких проходять 
концерти. Також відкрилися галереї, влаштовуються презентації 
поетичних збірок. Це показник розвиненого європейського міста, у 
якому в той самий день відбуваються десятки заходів, а ти вже ви-
бираєш.

Хтось часто сигналізує державі й каже, що вона дуже 
мало підтримує культуру. Я не знаю, що би було, якби держава 

записала  
інна завгородня, київ – дніпропетровськ

друзі вантажівок
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біограФіЧна нота

гурт «Я и друг мой грузовик» утворився в Дніпропетровську 1997 року 
для участі в рок-фестивалі «Кар’єр». З 2003-го називається «... и Друг Мой 
Грузовик». Нині до його складу входять Антон Слєпаков (мікрофон), Рос-
тислав Чабан (бас-гітара) та Денис Швець (барабани). У різні роки бара-
банщиками формації були також Володимир Бусель, Володимир Нестри-
женко та Юрій Жигарєв.

прийшла в андеграундну музику і давала якісь дотації музикантам 
на пиво або струни. Поки що в Україні я не бачив прямої взаємодії з 
владою, яка не була би схожа на подачку або купівлю. У нас зазви-
чай якщо держава щось кудись вливає, то це недарма. Через деякий 
час ця карта має певним чином зіграти.

Самоідентифікація поет чи музикант доволі склад  на. Я 
міг би скільки завгодно називати себе поетом, але завжди відчуваю 
свої тексти дещо неживими без музичної складової. Хоча чуємо чи-
мало критики, особливо від наших молодих прихильників і тих, 
хто слухав нас у ранні періоди, що вони стали якимись депресив-
ними. Я, на жаль, не поділяю такої думки й не можу погодитися з 
нею. Не бачу в цьому ніякої депресії, а радше реальний стан речей. 

У цілому проблеми нашого суспільства дуже схожі на 
проблеми багатьох пострадянських країн. Звісно, це дуже 
сумно. Ми вже стільки перебуваємо на незалежному шляху розви-
тку, а все ще користуємося старими радянськими бюрократичними 
схемами. Якби я знав якісь конкретні виходи, вочевидь, говорив би 
про це і намагався б щось до когось донести. Мені здається, що ми як 
суспільство перебуваємо в дуже великій безвиході у багатьох сенсах. 
Навіть не знаю, які на нас чекають перспективи з нашим вектором 
розвитку. Держава – це, напевно, точний зліпок соціуму. Мабуть, ми 
якимось чином заслужили таке ставлення до себе.

Примусити публіку купувати диски, тим більше тепер, 
коли вони потрібні лише колекціонерам, нереально. Ми 
відмовилися від практики друкування дисків своїм коштом, тому 
що вони радше роздаються і роздаровуються друзям, аніж на цьому 
щось заробляємо. Ми відпустили ситуацію зі звукозаписом. Раніше 
мислили концепційно: програма, альбом. Але з появою швидкіс-
ного інтернету та iTunes усі почали качати пісні й самостійно ро-
бити збірки. Це право людей. Усе це дуже умовно. Чому з’явилися 
альбоми? Спершу придумали друкувати на «сорокап’ятках» (віні-
лова пластинка на 45 обертів на хвилину. – Ред.) – одна пісня з од-
ного боку, друга з іншого. Потім навчилися робити по дві пісні на 
стороні. Потім на вінілову пластинку вміщувалося 20 хв., тому всі 
почали мислити 40-хвилинками. Коли на диск почало влазити 80 
хв., стали писати так. А зараз – повна свобода. Хочеш – записуй по 
одній пісні, хочеш – альбом. Ми нещодавно випустили шість пі-
сень – вони всюди з’явилися. 

Мені самому завжди дуже незручно продавати наші 
диски. Це видається деяким приниженням. Я лише кілька разів 
цим займався. Коли до тебе підходять із питанням: «А можна ку-
пити ваш диск?» Я називаю ціну. Кілька разів було: «Ого, стільки? 
Та я піду краще вип’ю пива в барі». Тобто нехай би це робив хто за-
вгодно, тільки не я. Остання пластинка, яку в нас добре розкупову-
вали під час концертів, вийшла у 2007-му. Альбом, який випустили 
рік тому, продавався поганенько.

Я помічаю аншлаги в закладах фастфудів. Там люди си-
дять за бокалом пива, розмовляють, щось одне одному доводять. Їм 
добре і їм не потрібна жива музика. Мені розповідали арт-директори 
кількох закладів про подібні скарги, коли кажуть: «Все у вас добре, 
якби не жива музика. Заважає спілкуватися. Ми не чуємо одне од-
ного, так голосно грають барабани». Водночас якщо ти цікавий і на 
тебе ходять люди, то нічого такого не відчуваєш. Треба просто ро-
бити актуальну музику і нарікати на себе, не на когось. 

друзі вантажівок

Повну версію  
інтерв’ю 

читайте на сайті 
 http://tyzhden.ua/

Culture/30278
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дискограФіЯ

«Стилизация 
послевкусия», 

2011

«Живот», 2010

«Не улыбаются» 
(проект «НеГру-
зовики»), 2008

«Ищу друга», 
2007

«Ещё малень-
кий», 2005

«Воланчик», 
2002

«Я и Друг Мой 
Грузовик», 2001
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кіно

Фотовиставка Юрія 
гаврилюка

львівський музей історії релігії
(львів, пл. музейна, 1)
Виставка відкрита для всіх охочих 
ближче ознайомитися з релігійно-
культурним життям українців Під-
ляшшя, Холмщини, Лемківщини та 
Надсяння. На світлинах зображені 
найцінніші пам’ятки церковної 
архітектури (найдавніша – з кінця 
XII століття) названих регіонів, 
а також надмогильні таблиці та 
кам’яні пам’ятники XV–XX століть. 
Усього в експозиції Юрія Гаврилю-
ка налічується близько 
75 фотографій, зро-
блених ним протягом 
2005–2010 років. 
Фотороботи автора 
відомі не лише в Укра-
їні, а й за кордоном, 
зокрема в Польщі.

«театр. Чехов. Ялта»

Ялтинський театр 
ім. а. П. Чехова
(Ялта, вул. Єкатерининська, 13)
Четвертий міжнародний фестиваль 
театрального мистецтва запро-
понує до уваги глядачів 11 вистав 
професійних театрів із восьми 
країн світу, серед яких Росія, Із-
раїль, Естонія, Казахстан, Іспанія та 
Азербайджан. Українське театраль-
не мистецтво демонструватимуть 
театри з Києва (ТЮГ на Липках, 
спектакль «Лісова пісня») та Криво-
го Рогу (театр «Академія руху», 

вистава «Прощавай, 
зброє»). У складі 
журі та почесних 
гостей цьогорічного 
дійства Богдан Ступка 
та російські актори 
Армен Джиґарханян і 
Валєнтін Гафт.

анонси

Вдалий приклад 
жанрового кіно – «Аполло 
18» – викликає захват, 
цікавість і трохи заздрість

визнаємо: американська космічна програма 
«Аполло» справді сповнена секретів і відповідно 
простору для фантазування. І якщо «Козерог 1» 
виявив сумнів у реальності польоту американців 
на Місяць, а «Ангар 18» звинуватив у приховувані 
інформації про знайдений апарат НЛО, то чому 
«Аполло 18» не може піти далі й сказати – приду-
мати – про висадку на Місяці СРСР, про додатко-
вий політ американців і про розумне-войовниче 
каміння? Лопес-Ґалльєґо і Бєкмамбєтов зробили 
майстерну підробку з філігранно витесаними де-
талями: скафандри, відеокамери астронавтів і за-

і
деальне кіно в межах свого жанру! Добре зба-
лансований фільм жахів із фантастикою і три-
лером, «Аполло 18» є прикладом для сучасного 
продюсера, що прагне успіху без втрати само-

поваги. Фільм іспанського режисера Ґонзало 
Лопеса-Ґалльєґо – це насправді креатура росій-
ського продюсера з казахським корінням Тімура 
Бєкмамбєтова, що не кидає тіні на пана Ґонзало 
як лишень на виконавця продюсерських вимог і 
не звинувачує Бєкмамбєтова у «перевищенні 
службових повноважень». Навпаки. Маємо клас-
ний тандем: один знайшов сценарій і придумав 
форму подачі, а інший – як втілити ідею. Оче-
видно, що Тімур розпочав проект фантастичного 
мокументарі, маючи в уяві вже одного разу приду-
ману ідею творців проекту «Блерської відьми». 
Тоді, наприкінці XX сторіччя, рекламуючи свою 
стрічку, продюсери з усією серйозністю запевняли 
у справжності та цілковитій документальності 
ніби віднайденої плівки трьох зниклих людей. Хід 
спрацював, і творці «Відьми…» озолотилися, а 
фільм потрапив до Книги рекордів Ґіннесса (як 
приклад найвдалішого співвідношення витрати/
доходи на стрічку). Бєкмамбєтов, ніскілечки не 
гидуючи другорядністю ідеї і не турбуючись про 
присмак плагіату, пішов тим самим шляхом. Але 

11 вересня, 14:00 11–18 вересня, 19:0010 вересня, 12:00
«археологія»

Парк ім. т. г. шевченка
(одеса, карантинна арка)
Уже четвертий рік поспіль в Одесі 
відбудеться молодіжний етно-
фестиваль за участю музикантів 
та майстрів рукоділля з різних 
куточків України. На гостей дійства 
чекають ярмарки, майстер-класи 
ремесел і промислів, народні 

ігри та гуляння. Не 
обійдеться свято і без 
розписів хною, при-
готування кулішу та 
фаєр-шоу. Музичний 
настрій створювати-
муть молоді українські 
гурти Folkland (Одеса), 
ShamRocks (Київ), «Чур» 
(Херсон), «Немного 
нервно» (Запоріжжя) та 
SummerLand (Донецьк). 
Вхід вільний. 

копія шедевра

«аполло 18».
у кінотеатрах 
україни
з 1 вересня

НАВігАТоР|віДГуКи/анонси
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16–18 вересня
«республіка»

Фортеця, старе місто
(кам’янець-Подільський, 
вірменська площа)
Фестиваль сучасного вуличного 
мистецтва – це 29 рок-колективів, 
11 поетів та стільки само команд 
художників-райтерів з України, 
Росії, Білорусі та Іспанії. У межах 
фесту на сцену вийдуть такі відомі 
гурти, як «С.К.А.Й.», Сheese people, 
The ВЙО, «АННА», «Карна», 
«Мотор’ролла» та інші. Художню 

частину представлять 
митці з різних країн світу, 
які візьмуться розфарбо-
вувати старі будівлі, таким 
чином перетворюючи їх 
на окрасу міста. Також 
у програмі свята літера-
турні читання, фестиваль 
пива, майстер-класи та 
фаєр-шоу.

15–18 вересня12 вересня, 18:00

галом увесь антураж є справжнім, а атмосфера – 
збудливо-лякаючою. Звуки, темрява, невідомість, 
самотність, інший простір – усе це працює на 
створення правильного для жанру психологізму і 
страху. «Аполло 18» придуманий стратегічно пра-
вильно і грамотно. Лишень візуалізація місячних 
істот викликала згубну для фільму жахів криву 
посмішку – «Відьма…» лякала сильніше, ніж 
будь-що, хоча нічого конкретно страшного на 
екрані не було….

Ярослав Підгора-Гвяздовський

«джаз коктебель»

коктебель
(ар крим, 25 км 
від Феодосії)
Дев’ятий джазовий фестиваль 
покликаний змінити уявлення 
слухача про джазові ритми та 
відкрити йому більше, ніж просто 
музику. Місцем зустрічі незмінно 
буде Волошинська сцена, на якій 
виступлять саксофоніст Олівер 
Лейк, представник нью-йоркської 
джазової богеми Абрахам Бертон, 
блюзмен Деббі Девіс, а 
також муза шведсько-
го соул-джазу Анна 
Крістоферсон. І це не 
весь список учасників 
фесту, які через музичні 
експерименти та джазові 
імпровізації творитимуть 
шалену енергетику цьо-
горічної імпрези.

«Європейські магістралі»

книгарня «Є»
(київ, вул. лисенка, 3)
Архітектор Міхел Хейсен та 
фотограф Ханс Стакелбейк виру-
шили в чотиритижневу подорож 
європейською магістраллю Е50 
Брест – Каспійське море, щоб 
зафіксувати на плівці всі цікаві 
моменти довгого шляху протяж-
ністю 10 тис. км. Під час мандрів-
ки голландці читатимуть лекції 
про майбутнє мобільності в 

десяти містах Європи: 
Парижі, Штудгарті, 
Празі, Братиславі, 
Тернополі, Києві, 
Донецьку, Стамбулі, 
Мілані й Роттердамі. 
Проект є спробою до-
слідити різноманіття 
дизайну мобільності в 
різних країнах світу.

CD

Kroda. «Schwarzpfad»
Зміни у складі пішли на користь гурту: фольку по-
меншало, а ті елементи, що лишилися, мають біль-
ше меланхолійний, аніж танцювальний характер. 
Орнамент суворого pagan black metal у диску осо-
бливий: якісний, прозорий, як повітря в морозний 
день, звук, де чути кожну ноту; оздоблений ембі-
єнтними та акустичними фрагментами, зі склад-
ними аранжуваннями і барабанними партіями, але 
водночас брутальний та атакуючий. Почерк гурту в 
цьому багатстві прочитується більш ніж виразно.

«Самата». «Воплі Відоплясова»
Чернівецький проект «Самата», що дебютував 
2008 року виданням першого повноформатни-
ка, продовжив свій шлях свіжим диском, у якому 
презентує власне бачення музики одного з най-
відоміших українських гуртів. Інструментальні 
кавер-версії хітів «ВВ» різних років, що мають 
легкий джазовий саунд з електронними «припра-
вами», – ідеальний варіант для стильного ресто-
рану. Всього у записі альбому взяли участь 17 осіб, 
«основу» музикантів становлять учасники коман-
ди «Гуцул Каліпсо». 

«Ворождень». «Neue Ordnung»
На тематику 15-го лонгплею київського гурту на-
тякає його німецькомовна назва – це альбом про 
сучасний тоталітаризм і насильство, явно інспіро -
ваний логікою суспільних процесів в Україні ос -
танніх років. Але все не так просто: трек «Гри-   
би» – візія ядерної катастрофи, є також два 
абстрактно-«інструментальні» треки, а меседж бу-
ває як гранично прямолінійним (пісні «Ти маєш 
право», «Маховик»), так і образним. Цей диск – 
рідкісний зразок електронного року та техно-ін -
дастріалу із соціальним (але не політичним) змістом.
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король вулканів
к

отопахі – це гігантський 
вулкан правильної коніч-
ної форми, розташований 
в еквадорських Андах за 

75 км на південь від столиці рес-
публіки – міста Кіто. Його кра-
тер підноситься на 3800 метрів 
над навколишнім високогірним 
плато, а абсолютна висота цього 
монстра становить 5897 м над 
рівнем моря.

6 км високої діЄздатності
У світі ще й досі точаться супере-
 чки, чи є Котопахі найвищим 
серед діючих вулканів світу. 
Значно південніше, аж у Чилі, 
існують два набагато вищі. Пер-
ший із них розташований на 
сході пустелі Атакама, має важ-
ковимовне ім’я Льюльяйльяко і 
сягає заввишки 6739 м. Ще 
один – Охос-дель-Саладо – є 
навіть вищим від Льюльяй-
льяко (6891 м) і здіймається 
трохи південніше, на самісінь-
кому кордоні між Аргентиною 
та Чилі. Втім, останнє вивер-
ження Льюльяйльяко зафіксо-
вано аж далекого 1877 року. Про 
активність Охос-дель-Саладо 
взагалі практично нічого не ві-
домо. Востаннє в його надрах 
щось клекотіло добрих 13 сто-
літь тому. А Котопахі за 300 ро-
ків плювався вогнем не менше 
50 разів. Останнє велике вивер-
ження відбулося 1904 року. 
Найпізнішу (щоправда, доволі 
слабеньку) активність зареєст -
ро  вано зовсім недавно, 1975-го.

Хай там як, але серед згада-
ної трійці вулканічних гігантів 
Котопахі є найнебезпечнішим. 
У випадку серйозного вивер-
ження буде повністю зруйно-
вано всі поселення у приміській 
зоні столиці країни – міста Кіто. 
Нині там, за якихось півсотні 
кілометрів від вулкана, прожи-
ває близько 1 млн людей. Ще 
більша загроза – містечку Лата-
кунга, розташованому біля під-
ніжжя. Тричі (у 1744, 1768 та 

1877 роках) його геть стирало з 
лиця землі.

Найстрашніша під час ви-
верження не лава. Завдяки 
знач  ній висоті розпечена магма, 
що викидається з кратера, 
майже відразу кам’яніє, не всти-
гаючи збігати схилами. Проте 
величезна кількість виділеного 
тепла спричиняє напрочуд 
швидке танення вічних льодів 

автор:  
максим кідрук

навколо жерла, здіймаючи не-
бувалої сили селеві потоки. Ла-
вини бруду й перемеленої вул-
канічної породи котяться схи-
лами вниз, змітаючи все на 
своєму шляху.

Мені пощастило побувати на 
Котопахі, коли тинявся Півден-
ною Америкою разом із Яном, 
приятелем із Чехії. Автобус, що 
прямував від Кіто на південь, ви-
садив нас посеред лісу, де почи-
налася ґрунтівка, що серпанти-
ном вишкрябувалась на вулкан. 
На дорозі мандрівників чекали 
два позашляховики. Біля джипів 
красувався широкий транспа-
рант, попсований сонцем, ві-
трами й дощем, на якому був на-
пис іспанською: «Ласкаво про-
симо до компанії перевезень». За 
ним стояла халабуда з неструга-

В Еквадорі їх 
чимало. Одна 
з найцікавіших 
вогнедишних 
гір – Котопахі

варто ПобаЧити

латакунга – адміністративний і туристичний центр 
провінції Котопахі, розташований неподалік вул-
кана, який неодноразово заливав це містечко ла-
вою. Тут лише 17,3 тис. жителів, але є аеропорт.
Північні анди – ділянка гірського хребта, що прохо-
дить через Еквадор. Тут чимало високих засніжених 
піків та вулканів, зокрема й діючих.
кіто – столиця Еквадору, названа за ім’ям давнього ін-
діанського племені. Постала на вулканічному попелі.
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король вулканів

них дощок із дерев’яною вивіскою 
«Інформація». Дізнавшись, що 
ми зібралися на Котопахі, неви-
сокий еквадорець у кумедній 
в’язаній шапочці та синій ватяній 
куртці усміхнувся, розклав на 
недбало збитій лаві велику карту 
околиць і заходився показувати, 
що там де. Ґрунтова дорога зви-
валася схилом вулкана до висоти 
4500 м. Звідти можна піднятися 
на 4800 м до будинку «реф’юджі» 
(притулку), в якому професійні 
скелелази відпочивають перед 
штурмом кратера. А вище вже 
без спорядження йти не дозво-
лено. За $40 (а національною ва-
лютою Еквадору є американ-
ський долар) Роберто згодився 
провести до того прихистку, по-
казавши здаля деякі принади 
найгрізнішого вулкана світу.

втеЧа
На широкому високогірному 
плато на висоті 4500 м вже сто-
яло кілька позашляховиків, від 
яких нагору дерлася групка ске-
лелазів із наплічниками, по вуха 
закутавшись у теплі шмотки. 
Вдалині виднілася двоповерхова 
будівля із двома рядами квад -
ратних вікон. До неї вела зви-
виста стежка, в минулому, як нам 
пояснив Роберто, – природний 
жолоб, яким стікала гаряча лава. 
З обох боків стежину обступали 
похмурі сірі бескиди, на яких 
глибокими шрамами червоніли 
сліди від проходження розплав-
лених струменів. Угорі, десь на 
висоті 5 тис. м, починалася зона 
вічних снігів.

І ми подерлись на вогнедиш-
 ну гору. Да  леко-далеко внизу 

розпласталось якесь містечко. З 
такої віддалі вже годі було роз-
різнити окремі будівлі. Посе-
лення мало вигляд розмитої 
плями, затиснутої посеред гус-
тої зелені глибоченних проваль 
та вершин Анд. Вище за нас був 
тільки чорний конус – верхівка 
вулкана. Навіть хмари повзли 
нижче, десь там, де зосталась 
машина. 

Попереду здіймалось абсо-
лютно голе жерло. Проте його 
верхівку закривало від погля-
дів кільце значно вищих, але 
тонших хмарин, які лізли в 
кратер.

Здавалося, ще якась мить – і 
нарешті відкриється така ба-
жана вершина Котопахі, короля 
вулканів планети Земля.

Але ця мить не настала... 
Піднявся страшенної сили кри-
жаний вітер, який протинав до 
кісток і прагнув скинути людей 
із гірської стежини. Майже від-
разу на сході понад схилом Ко-
топахі із вражаючою швидкістю 
почала набухати сіра хмара. 
Вона виростала буквально ніз-
відки. За лічені секунди повалив 
важкий колючий сніг. Темпера-
тура скотилася від приємних 
+15°C практично до нуля. Шере-
хаті язики хуртовини проймали 
до кісток.

Кожен рух, навіть наймен-
ший помах рукою, віддавався 
пострілом у скронях. Ноги на-
ливались свинцем, серце тріпо-
тіло, марно ганяючи по жилах 
позбавлену кисню кров. Диха-
лося важко, через силу. Це були 
перші ознаки гірської хвороби.

Стан був такий, неначе ти 
опинився усередині величезної 
непрозорої сфери, напов  неної 
хльосткими дротиками сніжи-
нок, із ка  м’я  ним дном під но-
гами та розпливчастим і затер-

За три минулі сто-
ліття Котопахі плю-

вався вогнем не 
менше 

50 разів
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тим диском сонця десь далеко 
над головою. 

Я не насмілив  ся спускатися 
вниз навстоячки, оскільки через 
хуртовину й холод був ризик пе-
речепитися через якусь брилу й 
шугонути сторчголів у про-
валля. Отож... довелося стати 
навкарачки й повзти.

Не знаю точно, скільки часу 
минуло, поки мені нарешті вда-
лося розгледіти крізь заметіль 
наше авто. Зробив кілька кро-
ків уперед, спіткнувся й пова-
лився на витягнуті руки. Зі-
бравшись з останніми силами, 
підхопився й одним ривком 
ускочив у джип.

карта в ресторані
Того дня після повернення з по-
їздки до Котопахі в одному з рес-
торанів у місті Кіто, що розташо-
ване на висоті майже 3 тис. м над 
рівнем моря, ми помітили на 
стіні простеньку карту, на якій не 
було нанесено ні гір, ні річок, ні 
міст чи доріг. Нічого, окрім кор-
донів Еквадору й… вулканів. Роз-
логе біле поле, що позначало те-
риторію країни, було рясно всі-
яне маленькими трикутниками. 
На звичайних географічних ма-
пах та в атласах зазвичай позна-
чають лише кілька найвищих із 
цих природних об’єктів. Затерті 
серед сотень інших, їх назви не 

Міжнародні 
телефонні розмови 

в Еквадорі  
за допомогою 
ТревелСімки: 

вихідний тариф –  

$2,00/хв
вхідний дзвінок – 

$2,89/хв  

справляють такого приголом-
шливого враження, яке навіяла 
карта на стіні в ресторані.

Еквадорці – унікальний на-
род. У їхній свідомості співісну-
вання з такою кількістю смер-
тельно небезпечних «сусідів» 
не викликає великого занепо-
коєння, тривоги чи страху. 
Люди, схоже, цілком звиклися з 
думкою, що одного дня земля 
може вибухнути в них під но-
гами, а з неба почне падати ка-
міння. Вони сидять у кафе, ку-
рять дешеві цигарки, неспішно 
цмулять каву чи пиво і спокій-
нісінько обговорюють ос  танній 
землетрус. 
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Чекан

роман  
кабачій

олександр 
михельсон

андрій  
лаврик

заробили на хліб
Київ, одна з мистецьких гале-
рей. «А што тут проісходіт?» – 
питає, нібито випадково помі-
тивши групу журналістів, пані 
типажем «київська іскусство-
вєдка». Пояснюю. «Ой как ін-
тересно...» – кидає вона і ва-
лить у галерею. Там знаходить 
таких самих подружок, які, 
ледь дочекавшись кінця офі-
ційної презентації, прорива-
ються до столу, поки більшість 
журналістів записують комен-
тарі. Оскільки питва багато, а 
їжі мало, професійні тусовщиці 
накладають собі по кілька міні-
бутербродів, накриваючи їх про 
людське око серветкою і спо-
кійно скидаючи в торби. Далі 
настала черга пляшок «Жив-
чика» і мінералки, які на втіху 
жіночок доставлялися. «У них 
ще дідусь-напарник є, не помі-
чав?» – дивується моїй необіз-
наності знайома.  

недоЄвроПа
Швидкісне, гладеньке покрит-
 тя, широка роздільна смуга, 
відбійники з обох боків, ви-
черпна інформація на вказів-
никах, безпечні переходи: між 
зеброю по три лежачі поліцаї – 
такий вигляд має відрізок до-
роги Євро-2012 між Житоми-
ром та Рівним. Справжній єв-
ропейський автобан. Якби не 
одна деталь: за новими зупин-
ками комунального транспор-
 ту сором’язливо ховаються ту-
алети, одного погляду на які 
достатньо, щоб зрозуміти: то 
вигрібні ями. На деяких уже 
кривими літерами наквацяно 
М та Ж. Якщо дорого придбати 
хоча би біотуалети, не кажучи 
вже про нормальні з дзерка-
лами й гарячою водою, як у Єв-
ропі, не робіть ніяких. Покла-
датимемося на автозаправки. 
Сором у ХХІ столітті рити ви-
грібні ями.   

ПоЧувайсЯ олігархом!
Літайте українськими авіаліні-
ями – дістанете поживу для роз-
думів. Одна з компаній, напри-
клад, пропонує кожному паса-
жирові примірник двомовного 
щомісячника українською та 
англійською, де рекламуються 
ті туристичні принади, куди 
вона може вас доправити. Тео-
ретично обидва тексти мають 
бути ідентичні. Проте в серпне-
вому випуску всі охочі могли 
побачити виняток: замітку про 
вересневий ярмарок яхт і регату 
відомого Князівства Монако. 
Останнє речення англомовної 
замітки починається словами: 
«Якщо ви поки що не можете 
дозволити собі такий палац на 
плаву, насолоджуйтесь рега-
тою...» А ось в українському тек-
сті ця частина подана так: 
«Якщо ви вже вибрали [...], на-
солодіться регатою...» – і далі за 
текстом. Відчули різницю? 

жанна 
безп’ятчук

озеро греЧки
І сниться щасливій україночці 
один і той cамий сон. У ньому 
вона бачить велике озеро, ко-
лихливе, світле, ясне. У цьому 
сні є, однак, нюанс. Поміж за-
рослих очеретом прибереж-
них озерних вод є острівці, 
вкриті чомусь не рястом, а 
гречкою. У зв’язку з цим вини-
кає одразу ж кілька посутніх 
запитань. Чому це гречка, на-
віть якщо вона замінила ряст, 
не потонула за всіма законами 
фізики? А якщо на поверхні 
озера лишилися тільки її ви-
сохлі, легесенькі зернини і їх 
так багато, то це значить, що 
на його дні вже лежать цілі 
дюни й бархани цього пожив-
ного злаку? Ні, озеро надії не 
може вкривати замість рясту 
гречка. Кінець сну. 

хребти безумства
1 вересня. Вагон метро забитий 
різновіковими школярами, не 
можу зосередитися на «Хреб-
тах безумства» Лавкрафта – 
молодші галасують. Якраз дій-
шов до місця, де зникла час-
тина антарктичної експедиції, –  
моя станція. На виході квіти 
розходяться на «ура», герої 
Лавкрафта починають ряту-
вальну операцію, біля супер-
маркету старшокласники глу-
шать пиво, щось жваво обгово-
рюють (до мене долітає лише 
те, що вони часто пишуть на 
парканах), звітуюсь, плануюсь, 
кілька зустрічей, я вільний, 
відкриваю навмання книжку і 
читаю: «Це видовище наро-
джувало відчуття наближення 
до якоїсь надглибокої таєм-
ниці, котра могла раптом роз-
критися перед нами». 

старе Пальто
Пальто Брюса Лі пішло з аук-
ціону за $77 тис. У світі – за-
гроза нової кризи… Це ж 
взаємопов’язано! Гроші – ві-
дображення людських стосун-
ків. Якщо деякі речі переоці-
нювати (пальто Брюса Лі, ак-
ції «Пармалату»), а інші недо-   
оцінювати (наприклад, землю 
й працю), то чого ж тоді ди-
вуватися? Диспаритет спра-
цює на шкоду всім. Що ж 
роби  ти? Не купувати пальто 
за $77 тис., якщо його собівар-
тість у 100 разів нижча. Нато-
мість платити по-людськи па-
тронажній сестрі, інженерові, 
вчи  телю. Тоді й зі світовими 
фінансами буде ОК. Утопічний 
заклик? На жаль... Усі кризи, 
світові або локальні, тому й 
відбуваються, що ми нехтуємо 
простими істинами.  

ігор  
кручик

НАш ТИЖДЕНЬ| 
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