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Штурм палацу 
Литвина

П 
онад дві тисячі протестуваль-
ників, більшість із яких стано-
вили учасники війни СРСР в 
Афганістані, ледь не взяли 

штурмом Верховну Раду України. Бо-
йовисько відбулось у вівторок 20 ве-
ресня, коли під парламентом прово-
дилась акція протесту проти прий -
няття проекту закону України «Про 
гарантії держави щодо виконання су-
дових рішень» (ухвалений у першому 
читанні). Причиною обурення стало 
те, що уряд Азарова включив у доку-
мент «перехідні положення», якими 
законодавчо встановлені пільги для 
16 категорій населення, зокрема й 
«афганців», має регулювати за своїм 
бажанням сам уряд. 
Керівника фракції Партії регіонів 
Олександра Єфремова, що вийшов 
до маніфестантів, брутально обла-
яли, і він був змушений тікати всере-
дину будівлі. Після цього «афганці» 
швидко відтиснули лави «Беркута», 
знесли тимчасові паркани й кинулися 
ламати двері ВР, але були зупинені 
своїми лідерами. У підсумку ухва-
лення закону відклали, уряд створив 
переговірну групу на чолі із Сергієм 
Тігіпком. Голова Спілки ветеранів Аф-
ганістану Сергій Червонописький за-
являє, що сигнал до штурму могли 
подати провокатори.
 

Фото: unian
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Тиждень 
в історії

ООН наклала 
ембарго на країни 
колишньої Югославії

Проведено перші екзекуції 
в газових камерах 
концтабору «Аушвітц-
Біркенау» (Освенцим)

Східну Грузію 
приєднано до 
Російської імперії

23 вересня 1941 року 24 вересня 1801 року 25 вересня 1991 року

Теракти в Таїланді: 
четверо загиблих, 
118 постраждалих. Вибух 
прогримів у туристичному 
містечку Сунгай-Колок

У Києві знайшли 
мертвою суддю 
Київського 
адмінсуду Оксану 
Дурицьку

На шахті 
«Суходольська-
Східна» з-під 
завалу врятували 
11 гірників

15 вересня 16 вересня 17 вересня

Р
ішення Верховної Ради скасувати щорічне пе-
реведення годинників на зимовий час неа-
бияк здивувало багатьох. Навіть телебачення 
запрошує для коментарів на цю тему або ме-

диків, або… астрологів. Тобто в темі не орієнту-
ються й журналісти. 
Щоб зрозуміти ситуацію, варто почати з початку. 
Потреба у зміні зимового та літнього часу спричи-
нена очевидним фактом, що в середніх широтах 
тривалість ночі й дня дуже різниться залежно від 
пори року, тоді як у тропіках (та на полюсах) вона 
приблизно однакова. 
Ідея переведення годинників виникла в ХІХ 
столітті через те, що влітку сонце сходить ра-

ніше, а громадяни тим часом усе ще сплять. Пе-
реведення стрілок на годину вперед мало би 
сприяти кращій організації колективної праці: 
робітники та клерки вставали б раніше, але вже 
засвітла, а взимку все поверталося б на круги 
свої і громадяни та підприємства менше витра-
чали б на освітлення похмурими ранками. Тому 
переходу на зимовий час насправді не існує. Є 
лише переведення стрілок на годину вперед на-
весні. Восени ж їх повертають на так званий по-
ясний час, характерний для країни відповідно 
до її місця на глобусі.
Популярності ідея літнього часу зажила в період 
Першої світової. Тоді це робила, зокрема, Німеч-
чина, котра завжди мала проблему з енергоносі-
ями. Під час Другої світової США прийняли прин-
цип переведення стрілок за два тижні після Перл-
Харбора, але по війні його скасували. І знову ввели 
під час нафтової кризи 1973–1974 років.

Лиха година
Автор: 

Олександр 
Михельсон

НА чАСі|тЕнДЕнЦіЇ тижня
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З 19 вересня набрав чинності закон, який дозволяє власникам 
транспортних засобів самостійно оформляти матеріали ДТП. Для 
цього водії під час укладання страхового договору мають отриму-
вати від страховиків нові бланки полісів автоцивілки і бланки по-
відомлення про ДТП (європротокол). Однак поки що нова техноло-
гія не працюватиме: у багатьох страхових компаніях ще немає 
бланків європротоколів. Сума виплати, яку повинна покрити стра-
хова компанія у разі самостійного оформлення ДТП, не має пере-
вищувати 10 тис. грн, але для цього потрібен дозвіл Держфінпос-
луг, який не поспішає затверджувати максимальний розмір ви-
плати. До того ж без працівників ДАІ зможуть оформляти ДТП 
лише ті водії, які 
укладуть договір 
страхування після 
19 вересня або пе-
реукладуть чин-
ний на нових умо-
вах. Є ще один ню-
анс: розраховувати 
на виплату можна 
буде тільки в тому 
випадку, якщо всі 
учасники ДТП ма-
ють нові поліси і 
бланки європрото-
колу.

ЦК КП(б)У виступив 
із критикою 
українського 
сатиричного 
журналу «Перець»

У Холмі (нині 
Польща) народився 
історик Михайло 
Грушевський, голова 
Центральної Ради

В Ірпені під Києвом 
померла Зінаїда 
Тулуб, українська 
письменниця, автор 
дилогії «Людолови»

26 вересня 1964 року 27 вересня 1946 року 28 вересня 1066 року 29 вересня 1866 року

Висадка в Англії 
норманів на чолі з 
герцогом Вільгельмом 
Завойовником (від 
грудня – король Англії)

У Вроцлаві відкрили 
стадіон до Євро-2012. 
Це вже третя спортивна 
арена, яку підготувала 
Польща до чемпіонату

Потужний земле-
трус магнітудою 
в 6,8 бала стався 
в Індії. Загинуло 
понад 100 осіб

УБОЗ заблокував 
сервери компанії, яка 
виготовляла футболки 
з написом «Спасибо 
жителям Донбасса…»

18 вересня 19 вересня 20 вересня
Суд над Юрієм 
Луценком 
перенесли на 
28 вересня

21 вересня
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У пошуках третього
Уперше в історії Латвії перемогу на парламентських виборах здобула 
політична сила, яка репрезентує російськомовне населення країни й 
має договір про співпрацю з «Єдиной Россией». 17 вересня «Центр 
згоди» підтримали 28,4% виборців, тож це політичне об’єднання в 
Сеймі тепер представлятиме 31 депутат (зі 100). На другому й тре-
тьому місцях опинилися Партія реформ екс-президента країни Вал-
діса Затлерса (20,8% голосів, 22 місця в парламенті) та партія «Єд-
ність» прем’єр-міністра Валдіса Домбровскіса (18,8% голосів, 
20 місць). Ці дві політичні сили вже домовилися, що утворять ядро 
нової правлячої коаліції, проте для формування більшості їм потрі-
бен іще принаймні один союзник. До Сейму також пройшли Націо-
нальний альянс (13,9% голосів, 14 місць) та Союз зелених і селян 
(12,3% голосів, 13 місць). Співпрацю з останньою політичною силою, 
як з олігархічною, Партія реформ Затлерса і «Єдність» рішуче відки-
дають, тож найближчим часом їм доведеться визначитися, хто стане 
третім учасником коаліції – «Центр згоди» чи Національний альянс.

Без ДАІ не обійдетьсяРазом із тим у сучасних умовах такий спосіб еконо-
мії енергії викликає чимало нарікань. Численні 
підрахунки в тих самих Сполучених Штатах засвід-
чують, що літній час заощаджує навесні тільки від 
1% до 3% електроенергії. Причому значна частина 
її потім усе одно перевитрачається під час повер-
нення до зимового, тобто поясного. Відтак у Японії, 
наприклад, не переводять годинники, а просто пе-
ресувають улітку початок робочого дня. 
На Заході ж дедалі частішали стали твердження 
про те, що перехід украй погано впливає на пси-
хічне й фізичне здоров’я громадян. Точних даних 
щодо цього насправді немає (кількість тих самих 
інфарктів у будь-якому разі зростає навесні та во-
сени, і не факт, що все це можна пояснити перехо-
дом на літній/зимовий час). Але саме турботою 
про наше з вами здоров’я пояснив свою ініціативу 
скасувати осіннє переведення часу депутат від 
Партії регіонів Олег Надоша, чию пропозицію і 
схвалили парламентарії. 
Гумор ситуації в тому, що набагато природнішим 
був би остаточний перехід не на літній, як запро-
понував Надоша, а на зимовий час. Інший регіо-
нал Вадим Колесніченко ще в лютому подавав від-
повідний законопроект. Тоді перехід обговорю-
вався і в сусідній Росії. Але російський президент 
Мєдвєдєв у березні схвалив фіксацію саме літ-
нього часу. І спочатку Білорусь, а тепер і Україна 
пішли російськими слідами. 
«Геополітична» логіка цього зрозуміла. Якби 
після рішення Мєдвєдєва не переводити стрілки 
восени українці цю традицію зберегли, взимку 
різниця між київським та московським часом 
становила б не годину, а дві. Натомість тепер 
узимку в нас буде дві години різниці з Варшавою 
та Будапештом. Можливо, втім, у рішенні є й 
інша логіка. Як заявив напередодні прийняття 
постанови Надоші спікер ВР Володимир Литвин, 
втрати електроенергії через зменшення взим-   
ку світлового робочого дня становитимуть 
300 млн грн. Хто зробив ці підрахунки, невідомо. 
Але зрозуміло, що, говорячи про «втрати», спікер 
міг мати на увазі тільки витрати тих, хто спожи-
ватиме більше електроенергії тьмяними осінньо-
зимовими ранками. Для споживачів це справді 
будуть втрати. А ось для тих, хто продає електро-
енергію, навпаки, заробіток.   

Продовження теми 
на стор. 18
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95% судових справ 127 шахтових копрів1248 осіб
загинули цього літа в ДТП на території 
України. Загалом за цей період сталося 
понад 48 тис. аварій на дорогах

виграють українські податківці. Цього-
річ за допомогою судів вони стягнули 
26,8 млрд грн

заборонив експлуатувати 
Держгірпромнагляд. Це майже 
половина від загальної кількості 
перевірених шахт

ІГОР ЗВАРич
отримав вирок
Екс-судді Львівсько-
го апеляційного 
адміністративного 
суду оголосили 
вирок: 10 років 
позбавлення волі за 
отримання хабарів 
на загальну суму 
963 тис. грн.

ГАЛиНА ШВиДКА
іде в контрнаступ
Засуджена за по-
шкодження пре-
зидентського вінка 
пенсіонерка має 
намір через суд від-
шкодувати моральні 
збитки, завдані їй під 
час перебування 
під арештом.

ПАТРІАРХ КІРІЛЛ
погнав бісів
«На всіх біснуватих 
накладається подвій-
на анафема, хоч би 
яке вони займали міс-
це в політиці та інших 
сферах життя», – 
промова очільника 
РПЦ в Луганську. 

ДМиТРО ТАБАчНиК
догодив президентові
У новому підручнику 
з історії України 
для 11-класників 
уміщено біографію 
Віктора Януковича. 
Ініціатива щодо 
переписування цієї 
книжки належить 
міністру освіти.

ДОМІНІК СТРОСС-КАН
не балотуватиметься  
в президенти
Екс-очільник МВФ 
офіційно оголосив, 
що відмовляється 
від боротьби за 
крісло президента 
Франції.

5 ОБЛич МАйЖе СеРйОЗНО

ГРОМАДСьКА ДУМКА

8|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 39 (204) 23 – 29.09.2011

НА чАСі|тЕнДЕнЦіЇ тижня



1 млрд людейНа 50%
зросте світове споживання енергії 
до 2035 року. Прогноз Управління 
енергетичної інформації при 
Міністерстві енергетики США (EIA)

жодного разу не були в лікаря. 
Дані британського фонду Save the 
Children

«Бронза» з експорту зерна
Український експорт збіжжя наступного року по-
двоїться і принесе певне полегшення зерновому 
ринку планети. Про це повідомляє The Wall Street 
Journal. Як передбачають американські аналіти-
ки, прогнозоване зростання зробить нашу країну 
третім у світі експортером. Таким чином, вона 
вперше за сім років обійде Бразилію. На першо-
му місці все ще залишаться Сполучені Штати, 
на другому – Аргентина. Міністерство сільсько-
го господарства США передбачає, що з урожаю 
2011-го Київ продасть 10 млн тонн зерна, що на 
82% перевищить цифру попереднього року. Екс-
перти також стверджують, що Україна могла б 
частково заповнити порожнечу на таких ринках, 
як єгипетський. На думку аналітика брокерської 
фірми Джона Клейста, зростання експорту може 
також послабити ціновий тиск, оскільки наша 
країна збільшує обсяги постачання збіжжя, яке 
є альтернативою дорогому американському. 
Фахівці також очікують, що ця тенденція буде 
стійкою, доки ціни на зерно й надалі заохочува-
тимуть виробництво.

Опозицію – з ефіру!
Після того, як харківська влада відключила мов-
лення місцевим телекомпаніям АТН та А/ТВК, 
керівництво цих медіа звернулося по допомогу 
до президента з проханням втрутитися в ситуа-
цію. Доки реакції Києва не надійшло, опозиційна 
АТН (належить екс-губернаторові Харківщини 
Арсену Авакову) перейшла у формат радіомов-
лення. Водночас мер Харкова Геннадій Кернес 
заперечує свою причетність до позбавлення те-
леканалів ефіру.

Лукойл проковтнув Vanco
Інвестиційний-фінансовий дім «Капиталъ» (РФ), 
пов’язаний із російською групою «Лукойл», 
сконцентрував більш як 50% компанії Vanco 
International Ltd (Бермудські острови), з якою 
за підсумками конкурсу 2007 року уряд України 
укладав угоду про розподіл продукції в межах 
Прикерченської ділянки надр континентально-
го шельфу Чорного моря. Між Україною і Vanco 
мала місце тривала судова тяганина, внаслідок 
чого компанія втратила доступ до вітчизняних 
родовищ. Можливо, нові російські господарі 
підприємства також намагатимуться повернути 
право на розробку в цих водах.

Порятунок із Китаю
Доки ані Росія, ані Захід не квапляться рятувати 
білоруської економіки, ситуація в якій щодня за-
гострюється, Мінськ знайшов альтернативного 
стратегічного партнера – Китай. Пекін уже по-
обіцяв кредит у сумі $1 млрд для реалізації спіль-
них проектів. Окрім того, Мінекономіки Білорусі 
підписало з бізнесменами КНР угоду, згідно з 
якою ті братимуть участь у приватизації маши-
нобудівних підприємств.

КОРОТКО
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П
артія «Наша Україна» після низки перейменувань і різ-
номанітних реформ остаточно відійшла на маргінес по-
літичного поля. Не всі навіть знають, що її досі очолює 
екс-президент Віктор Ющенко, а колишній голова СБУ 

Валентин Наливайченко керує партійною «політичною радою». 
Сумне становище цієї сили позначається і на її колишній фракції 
в парламенті.
Частина депутатів давно подалася в «тушки», решта ніяк не мо-
жуть обрати між вічно молодим і перспективним лідером партії 
«За Україну!» В’ячеславом Кириленком та не менш молодим і 
перспективним головою «Фронту змін» Арсенієм Яценюком. До 
останнього нещодавно перебігло кілька нардепів НУ включно з 
форма  льним головою фракції (і не останнім з її «грошових міш-
ків») Миколою Мартиненком. Ющенко теж епізодично намага-
ється втручатись у керівництво «своєю» фракцією.
Уся ця краса, безумовно, не сприяє ані консолідації нібито право-
центристів, ані розрахунку з боргами, котрих на серпень партія 
мала близько 80 млн грн. Тим часом почесний лідер «Нашої Укра-
їни» знайшов собі чергову «унікальну місію»: Віктор Ющенко за-

явив, що спробує домовитись із голлівудською зіркою 
Мелом Ґібсоном про зйомку кінострічки за 

книжкою Васи  ля Шкляра «Зали-
шенець (Чорний Ворон)».

Залишенці
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І
з політиків західного світу 
про це першим згадав, зда-
ється, Кеннеді: китайці по-
значають поняття «криза» 

двома ієрогліфами. Один – 
«небезпека», а інший – «мож-
ливість». Цей символізм далі 
використовувало чимало про-

мовців (в Україні його не раз 
згадував колишній президент 
Леонід Кучма), і від частого за-
стосування східна мудрість по-
чала сприйматися як трюїзм. 
Але в багатьох ситуаціях згадка 
про неї спонукає шукати вихід 
зі, здавалося б, безвиході. Саме 

така ситуація виникла в Укра-
їні внаслідок запровадження 
угод про постачання росій-
ського газу від 2009 року.

ЗАГРОЗи
Про негативний бік цих угод 
сказано чимало. Передусім 

Вихід із безвиході 
Якщо змінити газові угоди не вдасться, потрібно скористатися 
можливостями, які вони дають у стратегічній перспективі

Автор:  
Іван 

Галайченко
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ідеться про гроші. Те, що ви-
кликає найбільше нарікань у 
нинішньої влади та її спонсо-
рів, а відтак найчастіше циту-
ється у ЗМІ, – звісно, ціна. 
Причому не лише її цифрове 
значення, а й формула, яка 
його виводить. Хоча на момент 
підписання і в наступні роки 
ціна в середньому відповідала 
«європейській», уже 2011-го 
формула зробить її вищою за 
європейські аналоги. Справа і 
в застосованих коефіцієнтах, і 
в доборі базових енергоносіїв, 
з яких вона виводиться. На-
приклад, одним із компонентів 
чомусь є газойль (продукт пер-
винної переробки нафти), який 

часто використовується в краї-
нах ЄС і є дорожчим, ніж більш 
звичний для українського ри-
нку мазут.

Крім того, угодами встанов-
лювалася низька ціна на тран-
зит російського газу до Європи. 
Її зростання також було обме-
жене, тож транзит територією 
України залишається одним із 
найдешевших у Європі.

До того ж, запроваджується 
принцип «бери або плати» – 
незалежно від потреб еконо-
міки Україна щороку має опла-
чувати понад 30 млрд м3 газу. 
Це, зокрема, стоїть на заваді 
зменшенню споживання ро-
сійського блакитного палива: 
як нещодавно наголосило ке-
рівництво Газпрому, Україна 
може взагалі не замовляти 
його, але оплатити зобов’я-
зана.

До того ж угода передба-  
чає нерівноцінне застосування 
санкцій. Якщо щось не вла-
штовує українську сторону, 
вона може йти на переговори з 
російською, а після місяця без-
результатних перемовин звер-
татися до суду. Однак якщо 
Україна затримує виплати за 
контрактом (зокрема, й за газ, 
який їй не потрібен), то санкції 
передбачені самою угодою. РФ 
може зажадати передоплати 
газу і застосувати пеню в кіль-
какратному розмірі.

КОРеНІ
Зараз важко сказати, чим ке-
рувалися сторони, підписуючи 
угоди. Можна припустити, що 
Тимошенко мала свої полі-
тичні розрахунки і/або споді-
валася на перегляд угоди «на 
марші». Так, у середині того са-
мого 2009 року вона домови-
лась із Владіміром Путіним 
про незастосування до України 
санкцій за недобір газу, який 
виявився непотрібним вітчиз-
няній економіці. Водночас, во-
чевидь, свої резони були в ро-
сійської сторони. Окрім вигід-
них умов самої угоди цілком 
можливим було використання 
різних «зачіпок» у біографії 
колишнього українського пре-
м’єра та інших політиків, які 
спонукали би виконувати до-
мовленості. Можна лише здо-
гадуватися, наприклад, про 
роль під час підписання угоди 
Андрія Портнова – тоді близь-
кого соратника Тимошенко, а 
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нині радника Віктора Яну-
ковича, якого пов’язують із  
несподіваним рішенням про 
арешт екс-прем’єрки. А його 
багато джерел називали близь-
ким до Віктора Медведчука, 
який має свої зв’язки в найви-
щому російському істебліш-
менті. 

Зрештою, тут відповіді 
справді, міг би дати лише ро-
сійський прем’єр Путін. Але 
оскільки заклики допитати 
його як свідка в газовій справі 
зі зрозумілих причин так і за-
лишаться закликами, то мо-
жемо говорити лише про ре-
зультатом угод 2009 року, хоч 
би якими були причини їх під-

писання. І за своїми наслід-
ками ці домовленості можуть 
виявитися для влади Януко-
вича тим, чим стала «політре-
форма» для Ющенка і Тимо-
шенко: «троянським конем», 
запущеним попереднім керів-
ництвом, який суттєво пору-
шив плани і сподівання нового. 
Але якщо «політреформа» на-
дала інституційної основи між-
особистісному конфлікту і бо-
ротьбі за владу між помаранче-
вими лідерами, то газові угоди 
ставлять під загрозу звичну 
для українських олігархів фор-
мулу збагачення: отримання 
надприбутків з використанням 
дешевих ресурсів.

АЛьТеРНАТиВи
Утім, враховуючи особливості 
української політики, неважко 
припустити, якими могли би 
бути альтернативи. Практично 
кожна угода щодо постачання 
газу за порівняно низькими ці-
нами мала певну непрозору, 
щоб не сказати корупційну, 
складову, зав’язану на інтере-
сах чиновників по обидва боки 
кордону. І кожна нова виявля-
лася вигіднішою російській 
стороні; зростали й апетити 
залучених посередників. Якби 
умови постачання блакитного 
палива і надалі підлягали що-
річному узгодженню, цілком 
імовірно, що українська влада 
стояла би перед набагато силь-
нішими спокусами торгівлі на-
ціональними інтересами. Адже 
йшлося би про утримання ви-
гідної для їхнього бізнесу низь-
кої ціни, а для цього будь-які 
засоби згодяться. Для одер-
жання «знижки» в $100, яка, 
по суті, не змінювала ситуації, 
торік пішли на продовження 
часу перебування ЧФ РФ на те-
риторії України на непри-
стойно довгий термін. А якою 
була би ціна збереження вигід-
них умов?

Зрештою, російська сторона 
пропонує «меню»: Митний со-
 юз, інтеграція нафтогазових ком -
паній та інші ініціативи щодо 
передачі економічного сувере-
нітету «наднаціональним» ор-
ганам, де рішення приймає 
РФ. Навряд чи пропозиції були 
б кардинально іншими в разі 
відсутності довготермінової га-
зової угоди. Навпаки, подібно 
до 2005 і почасти 2008 років 
погрози різко підвищити ціну 
(і перейти від вигідних ниніш-
ніх до нових умов, що невідомо 
чим загрожують) використову-
валися б як важіль для отри-
мання потрібного. Нині ж най-
гірше, по суті, вже сталося: ціна 
газу вже підвищена, головний 
козир уже зіграв.

Ціну, звісно, можна спробу-
вати знизити. Але для цього 
потрібні аргументи. Їх україн-
ська влада поки що не зна-
йшла. Якщо вона зважиться на 
принциповий крок, вартість 
газу, не виключено, стане пред-
метом міжнародного арбі-
тражу. Однак у кожному разі 
такі питання можуть розгля-
датися роками; поки що ж 
українській владі й близькому 

«УКРАЇНСЬКИЙ 
ПРОРИВ». 
Інфраструктура  
вітчизняної 
промисловості 
та ЖКГ роками 
потребує 
інвестицій, 
залучення 
яких постійно 
відкладали
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до неї бізнесу доведеться жити 
з тими умовами постачання 
блакитного палива, які є.  

МОЖЛиВОСТІ  
Інакше кажучи, маємо те, що 
намагалися відкласти на потім 
усі уряди України: ціни на 
енергоносії перестали бути 
пільговими. Захід пережив та-
кий шок у 1970-х, країни ко-
лишнього соцтабору – на по-
чатку 1990-х. Це неодмінно по-
винно було статися і в Україні 
– і сталося. Нинішня влада 
може вважати несправедли-
вим, що з наслідками дово-
диться розбиратися саме їй, 
адже вона позиціонувалася як 
дружня до Росії сила. Але 
давно відомо, що в міжнарод-
них відносинах немає друзів, а 
є інтереси. 

Тож, якщо спроби змінити 
умови або не мають гарантова-
ного шансу на успіх (як-от між-
народний арбітраж), або по-
требують неспівмірних жертв 
(на кшталт згоди на інтегра-
ційні претензії Кремля, які 
означатимуть втрату сувере-
нітету), залишається знайти 

можливості для вигоди в тих 
умовах, які є. 

Попри всі зазначені вади, 
угоди 2009 року мають кілька 
принципових переваг. По-пер-
 ше, і це головне, – довготривалі 
умови. До 2019-го правила гри 
відомі й вигідні російській 
стороні, а отже, спроб їх рап-
тово переглянути (як знову-
таки 2005-го) найближчим ча-
сом очікувати не доводиться. 
По-друге, у зв’язку з цим про-
гнозованою є й ціна на газ, що 
полегшує планування (хоча ро-

бить необхідним призвичаєн-   
ня до її високого рівня). Для 
того, хто здатен планувати свої 
кроки і справді бажає змінити 
щось у країні на краще, це міні-
мальні умови, які створюють 
поштовх до змін і дають змогу 

розуміти ситуацію на кілька 
кроків наперед.

Лише в таких умовах 
з’являється реальний економіч-
ний інтерес у пошуках альтер-
нативних джерел постачання 
газу, розвитку власного видо-
бутку (як «традиційного» при-
родного газу, так і «нетрадицій-
них» носіїв: сланцевого газу, 
шахтного метану тощо) чи пере-
ходу на альтернативні джерела 
енергії. Не кажучи вже про  
реальні заходи з енергозбере-
ження та енергоефективності. 

Така модернізація, а також 
проекти з розробки альтерна-
тивних джерел чи постачання 
газу з інших країн потребують 
інвестицій. Але раніше виведе-
них за кордон, за різними оцін-
ками, десятків мільярдів дола-
рів на них цілком вистачить. 
Власники українських під-
приємств планували вдоско-
налення виробництва при-
близно на 2015–2020 роки, 
коли їхні фонди вичерпають 
останні резерви, закладені пе-
реважно ще в радянський час. 
Вочевидь, ці строки доведеться 
переглянути. 

МАЄМО Те, щО НАМАГАЛиСя 
ВІДКЛАСТи НА ПОТІМ УСІ 
УРяДи УКРАїНи: ЦІНи НА 
еНеРГОНОСІї ПеРеСТАЛи 
БУТи ПІЛьГОВиМи
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КРАХ ПРАВОСУДДя

Спілкувалася 
Алла 

Лазарева П
равник Валентина Тели-
ченко відома як пред-
ставник Мирослави Гон-
гадзе у справі про вбив-

ство її чоловіка, журналіста 
Георгія Гонгадзе. Сьогодні вона 
одна з тих, хто взяв на себе цю 
роль щодо Юрія Луценка та 
Юлії Тимошенко в Європей-
ському cуді з прав людини.

Крім юридичної практики, 
Валентина має багаторічний до-
свід правозахисної та громад-
ської діяльності – від членства в 
Українській Гельсінській спілці 
часів перебудови до участі в удо-
сконаленні виборчого законо-
давства. Є автором численних 
аналітичних звітів про реформу 
судоустрою, дотримання прав 
людини та верховенства права в 
Україні. В інтерв’ю Тижню 
вона розповіла про перспективи 
судових слухань у справах 
убивці Гонгадзе Олексія Пукача 
та колишнього президента 
України Леоніда Кучми, про на-
слідки недавньої судової ре-
форми та чесних служителів 
Феміди, які, попри все, існують.

ПРО СПРАВУ 
ВБиВЦІ ГОНГАДЗе
У. Т.: як ви кваліфікуєте дії 
генерал-лейтенанта МВС Олек-
сія Пукача, який зізнався в 
убивстві Георгія? Він у вашому 
розумінні є одним із виконав-
ців чи організатором злочину?

– Олексій Пукач є організа-
тором і безпосереднім виконав-
цем замовлення на вбивство. 
Саме він заздалегідь усе проду-
мав і спланував. Маючи достат-
ньо часу обміркувати, він знав, 
за яку винагороду йде на це, і 
зробив свідомий вибір: убити. 
Це не був його перший злочин. 
У червні 2000 року той самий 

Пукач, використавши двох своїх 
підлеглих працівників міліції, 
незаконно затримав Олексія 
Подольського, вивіз його в ліс, 
побив і залишив уночі напри-
зволяще. У цьому злочині він 
також був і організатором, і без-
посереднім виконавцем.

У. Т.: Ідеться про наказ «згори» чи 
персональну ініціативу Пукача?

– Відповідно до обвинуваль-
ного висновку, він скоїв обид-   
ва злочини, виконуючи наказ 
Юрія Кравченка та Леоніда 
Кучми. Тобто, за версією слід-
ства, обох їх слід вважати за-
мовниками. Але чи витримає ця 
версія випробування судом, ка-
зати зарано. Крім того, вирок у 
справі Пукача не назве замов-
ників, бо в цьому процесі їхніх 
дій суд не аналізуватиме. Обви-
нувачений один – Олексій Пу-
кач, а всі решта – поза межами 
судочинства, справи щодо них в 
окремих провадженнях. Сьо-
годні зрозуміло, що сам Пукач 
покарання не уникне, адже 
давно набули чинності вироки 
щодо обох епізодів: і вбивства 
Георгія Гонгадзе, й побиття 
Олексія Подольського. Але чи 
дійдуть до суду справи за обви-
нуваченням замовників – це ще 
питання. Ще й досі Генеральна 
прокуратура України робить 
усе, щоб їх не було покарано.

У. Т.: Олексій Пукач назвав за-
мовниками вбивства Георгія то-
дішнього президента Кучму та 
главу його Адміністрації Литвина. 
Але він також заявив, буцімто 
розправою над журналістом уря-
тував країну від «перевороту». 
То коли підсудний каже правду, а 
коли бреше? чи можна вірити 
його свідченням? яку гру він 
може вести й за чиїм сценарієм? 

– Під час допиту в судовому 
засіданні Олексій Пукач вдає 
недалекого, нетямущого, на за-
питання відповідає некон-
кретно, нечітко. Багато розказує 
такого, що не стосується обста-
вин злочину, і тим самим нама-
гається уникнути прямої відпо-
віді. Він кілька разів повторив 
під час допиту в судовому засі-

данні, що «Георгій Гонгадзе – 
шпигун, готував державний пе-
реворот». Так він хоче виправ-
дати власні дії та пояснити 
мотиви убивства.

Водночас усі колеги Пукача 
відгукуються про нього як про 
висококваліфікованого фахівця. 
Він має вищу юридичну освіту і 
звання генерал-лейтенанта мілі-
ції. Генерал, котрий керував кри-
мінальною розвідкою МВС, не 
може не знати, що шпигунами 
займається СБУ, а не його під-
розділ, і що наказ убити є оче-
видно незаконним. Судове слід-
ство щойно розпочалося, ще на-
віть не закінчено допиту Пукача. 
Тож мені ще не час робити все-
бічну оцінку його свідчень. Зро-
зуміло, він силкується уникнути 
пожиттєвого ув’яз  нення й задля 
цього, від першого дня після за-
тримання в липні 2009 року, пі-
шов на оборудку із владою. На 
початковому етапі Пукач витор-
гував принаймні перебування не 
в Лук’янівському СІЗО, а в ізоля-
торі СБУ, якого де-юре не існує, 
до винесення судового вироку. 
Різниця умов утримання ув’яз -
нених суттєва. Рішення поміс-
тити Пукача саме до легально не 
наявного ізолятора спецслужби 
(офіційна назва – відділ забезпе-
чення досудового слідства СБУ) 
винесла особисто голова Печер-
ського суду суддя Інна Отрош, 
свідомо – на мою думку – вий-
шовши за межі своїх повнова-
жень. Адже не суд, а відповідний 
територіальний орган Державної 
пенітенціарної системи визначає 
місце перебування особи, яку ви-
рішено тримати під вартою. Цей 
ізолятор СБУ – фактично неза-
конна, ніде не зареєстрована 
установа, що не призначена для 
утримання будь-кого в неволі. 
Перебування там – не лише ком-
форт для Пукача, а й можливість 
приховано контактувати з тими 
представниками влади, що в 
цьому зацікавлені.

У. Т.: чому, на вашу думку, 
справу Пукача засекретили? 

– Засекречено лише незна-
чну частину її матеріалів, на 
жаль, включно з обвинуваль-

Валентина Теличенко: 
«Ми підійшли занадто 
близько до критичної межі, 
коли через зневіру в 
правосудді, суперечки 
вирішуватимуть не в судах»
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ПРАВОВИЙ 
ФУНДАМЕНТ. 
Валентина 
Теличенко 
вважає, що 
страховкою 
для слабшого 
в державі є 
незалежна 
судова 
система та 
закон

ним висновком. Але наявність 
кількох таємних томів суд вва-
жає приводом, щоб усе засі-
дання провести в закритому ре-
жимі. Очевидно, що на нього 
тиснуть і змушують прихову-
вати недоліки досудового слід-
ства. Зрозуміло, якби в залі 
були присутні журналісти, те, 
що суд «не бачить» недолугості 
слідчого, помітили б усі. Отож 
судді просто бояться уподібни-
тися до свого колеги Кірєєва й 
ховаються за зачиненими две-
рима зали. Цим вони порушу-
ють і право потерпілих, і право 
громадськості на відкритий 

процес. За таких умов, відпо-
відно до частини першої статті 
шостої Конвенції про захист 
прав людини та основополож-
них свобод, суд справедливим 
вважати не можна.

У. Т.: чи можна припускати, що 
до вбивства Гонгадзе якось 
причетні силові структури РФ? 
Леонід Кучма казав, що ця 
справа «інспірована зарубіж-
ною розвідкою»... чи говорять 
про це в суді?

– Причетність російських си-
лових структур справді не ви-
ключена, але в обвинувальному 

висновку не йдеться про наяв-
ність жодних зарубіжних чинни-
ків у справі. Мушу зазначити, що 
слідство уперто не хотіло бачити 
й перевіряти версію про зв’язок зі 
спецслужбами. Закритість судо-
вого процесу фактично означає, 
що суд відмовлятиме в допитах 
свідків, які не заявлені держав-
ним обвинуваченням, аби уник-
нути несподіванок.

У. Т.: Кого зі свідків у справі Пу-
кача вже допитали? які напро-
шуються висновки?

– Свідків іще не допитували. 
Ще навіть не завершено допиту 
підсудного. Обвинувачення за-
явило свідками 13 осіб, із яких 
лише одна не є і не була праців-
ником міліції. Не заявлено свід-
ків, які могли б говорити про 
обставини замовлення злочи-
нів, навіть тих, кого під час до-
питів назвав Пукач. Не заяв-
лено й тих, хто, за словами під-
судного, знав іще 2000 року, що 
вбивство скоїв саме він. Тих, хто 
сприяв звільненню Пукача з-під 
варти, а потім і від криміналь-
ної відповідальності 2003-го. З 
такою сукупністю свідків та до-
казів перевірити показання Пу-
кача вповні й підтвердити мо-
тиви злочину, заявлені держав-
ним обвинуваченням, виявить-   
ся просто неможливо. Тому по-
терпілі через своїх представни-
ків будуть змушені заявляти 
додаткових свідків.

СПРАВА КУчМи
У. Т. чи існують сьогодні шанси 
на неупереджений розгляд 
справи екс-президента Кучми 
та справедливий вирок?

– Після проведеної торік ре-
форми судоустрою, яка, до речі, 
була розкритикована Венеціан-
ською комісією, судова система 
в Україні втратила останні 
ознаки незалежності. Вища рада 
юстиції мала б бути дієвим ме-
ханізмом очищення суддівських 
лав, але стала інструментом 
шантажу й тиску на суддів. Крім 
того, результат провадження ве-
ликою мірою залежить від 
якості досудового слідства. Я 
вже вивчила ма  теріа  ли справи 
за обвинуваченням Леоніда 
Кучми і готова сказати, що його 
проведено не достатньо повно. 
Ми заявили клопотання, але 
дістали відмову. Частина клопо-
тань стосувалася порушення 
кримінальної спра  ви щодо Во-
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лодимира Литвина, Леоніда 
Деркача (екс-голова СБУ) та ще 
декотрих високопосадовців. Від-
повідь фактично є відмовою в 
порушенні кримінальної справи. 
Але самої постанови про відмову 
слідчий виносити не ризикує. 
Ми спрямували оскарження 
його дій до Печерського суду. І 
це вже вдруге. Торік у жовтні Ге-
неральна прокуратура вже ска-
совувала постанову свого слід-
чого про відмову в порушенні 
кримінальної справи що  до Куч-
 ми, Литвина, Деркача та Еду-
арда Фере (генерал-полков  ник 
МВС, якого вважали одним із 
важливих свідків у справі Гон-
гадзе; Генпрокуратура не раз 
надсилала запити на його до-
пит, але до цього не дійшло че-
рез перебування Фере в стані 
коми, з якого він не вийшов аж 
до смерті 2009 року. – Ред.). 
Щодо колишнього президента 
Кучми слідчий визна  чив  ся, ба 
навіть пред’явив обвинувачення. 
Вже закінчено досудове слід-
ство. Але стосовно решти – за 
рік так і не спромоглися 
з’ясувати, чи є в їхніх діях 
ознаки складу злочину. Хоча за 
законом на це відведено не 
більше 10 днів. Отож якщо взя-
 ти до уваги можливості пред-
ставників Генеральної про -
куратури впливати на суддів у 
Вищій раді юстиції, то результат 
будь-якого кримінального про-
цесу, зокрема і проти Куч  ми, ве-
ликою мірою залежить від по-
зиції та намірів ГПУ.

ПРО МАйБУТНЄ 
ТиМОШеНКО І ЛУЦеНКА
У. Т.: Юрій Луценко свого часу 
заявляв, що його справа «трі-
щить по швах». Це справді так? 
щось подібне стверджує і за-
хист Юлії Тимошенко...

– Якби суд був незалежний, 
він мусив би визнати неспро-
можність обох обвинувальних 
висновків. Те саме стосується 
ще кількох справ, зокрема за 
обвину  ваченням Валерія Іва-
щенка (екс-в. о. міністра обо-
рони. – Ред.) тощо. Складу 
кримінального злочину в діях, 
які описано в обвинувальних 
висновках, немає. Є політичні 
рішення, які можуть мати на-
слідком лише політичну відпо-
відальність, можливо, є пору -
шення фінансової дисципліни. 
Називати ці дії корупцією не-
правильно, адже в кожній із 

перелічених справ не було вста-
новлено факту особистої на-
живи.

У. Т.: як хвороба Юрія Луценка 
може змінити перебіг судового 
процесу? 

– Очевидним є порушення 
права й Тимошенко, й Луценка, 
й Іващенка на охорону здоров’я. 
Згідно зі статтею шостою «Ос -
нов законодавства про охорону 
здо  ров’я» кожен громадянин 
має право на медичну допомогу 
й на вільний вибір лікаря. Їм 
відмовлено в такому виборі, а це 
в окремих випадках уже при-
звело до серйозного погіршення 
фізичного стану. До медпраців-
ників, яких обирає влада, до-
віри немає так само, як і до су-
дової системи. Бо ж вона поси-
лає саме тих, хто правильно 
виконуватиме її замовлення. У 
Юрія Луценка попередньо діа-
гностовано цироз печінки. Це 

захворювання виключає утри-
мання під вартою. Тільки-но ді-
агноз буде остаточно підтвер-
джено, суд муситиме вирішити 
питання про заміну запобіж-
ного заходу на не пов’язаний із 
позбавленням волі. Недостатнє 
медичне забезпечення особи 
під час утримання під вартою 
Європейський суд кваліфікує як 
катування.

У. Т.: Позов Юрія Луценка пере-
буває на позачерговому роз-
гляді в Європейському суді. 
якщо Страсбург зробить висно-
вок, що превентивне 
ув’язнення колишнього міні-
стра – порушення правового 
стандарту, які це відкриє мож-
ливості для самого підсудного 
та його захисту в Україні?

– Якщо таке рішення буде 
винесено, це дасть підстави 
звертатися до Верховного Суду 
України, який переглянув би всі 
попередні ухвали про арешт і 
скасував їх.

У. Т.: Юлія Тимошенко також 
звернулася зі скаргою до Євро-
суду. як швидко можна споді-
ватися на відповідь? часом по-

зивачам доводиться чекати 
дов  гі місяці й роки...

– Навіть якщо суд вирішить 
застосувати прискорену проце-
дуру, все одно процес триватиме 
понад півроку.

У. Т.: На вашу думку, які шанси 
має Юлія Тимошенко оскар-
жити вирок за її справою, що 
його, вочевидь, винесуть най-
ближчими днями?

– В апеляційному порядку 
скасувати вирок шанси мізерні, 
бо судді відповідного суду не 
більш незалежні, аніж будь-
якого районного. А от оскар-
ження в касаційному порядку 
має кращу перспективу. Багато 
залежатиме від конкретних 
осіб, які переглядатимуть каса-
ційну скаргу. Якщо це будуть 
судді, котрі не відчувають за со-
бою та за своїми близькими грі-
хів, а отже, й не боятимуться 
шантажу, якщо вони не розра-
ховують одержати квартири чи 
інші блага найближчим часом, 
то їхня залежність від влади мі-
німальна.

У. Т.: А такі судді є?
– Так, є. Крім того, вони ро-

зуміють, що влада змінюється. 
Сьогодні замовили Тимошенко, 
а завтра це зроблять уже з 
ними – за те, що виконували за-
мовлення на неї. Отож вони не 
повинні залишити в силі вирок 
Кірєєва. За тієї кількості пору-
шень, що їх було допущено під 
час слухання справи у Печер-
ському суді, з огляду на те, на-
скільки надуманим є обвинува-
чення, він підлягає скасуванню. 
Звичайно, суддя Родіон Кірєєв 
розуміє, що обвинувальний ви-
рок у цьому процесі не пи-
шеться. Але він навряд чи ви-
править свої помилки власною 
волею, бо надто далеко зайшов 
у своєму протистоянні з підсуд-
ною. Зрештою, він є дуже слаб-
ким порівняно із системою.

У. Т.: Наскільки обґрунтова-
ними, суто з правового по-
гляду, є звинувачення Тимо-
шенко в «перевищенні повно-
важень» стосовно газових 
домовленостей? Оскільки до-
кумент було укладено між 
суб’єктами підприємницької 
діяльності, себто Нафтогазом 
та Газпромом, а не між уря-
дами України та Росії, чи може 
колишня очільниця Кабміну 

«Перебування 
Пукача в ізоля-
торі СБУ, якого 
не існує, – не 
лише комфорт 
для нього, а й 
можливість 
приховано кон-
тактувати з 
тими, хто в 
цьому зацікав-
лений».

Валентина  
Теличенко

РеФОРМА СУДОУСТРОЮ 
ОСТАТОчНО ПОЗБАВиЛА 
НеЗАЛеЖНОСТІ УКРАїНСьКІ 
СУДи

«Причетність 
російських си-
лових структур 
до вбивства 
Гонгадзе 
справді виклю-
чати не 
можна».

Валентина  
Теличенко
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бути відповідальною в справі 
інакше, ніж політично?

– Юлію Тимошенко звину-
вачують у тому, що вона дала 
вказівку (яка називалася «ди-
рективи прем’єр-міністра») ке-
рівництву Нафтогазу підпису-
вати угоди, котрі фіксують ціну 
на газ. І хоча НАК є державним 
підприємством, його посадовці 
не зобов’язані виконувати вка-
зівки прем’єр-мі  ністра, але той 
має право їх висловлювати. 
Тимошенко взя    ла на себе полі-
тичну відповідальність за еко-
номічно важке рішення, а ке-
рівники – з огляду на те, що це 
зробила прем’єр-міністр, – ви-
конали її вказівку й підписали 
відповідні угоди. Таким чином, 
говорити про перевищення 
влади та службових повнова-
жень підстав немає. Крім того, 
в обвинувальному висновку не 
вказано, а в судовому засіданні 
не було доведено жодних моти-
вів, які пояснили б нібито зло-
чинні дії підсудної. Сама ж 
вона посилається на те, що від-
сутність угод заблокувала б 
постачання газу до Європи. Та-
ким чином, немає ані переви-
щення, ані мотивів злочину.

У. Т.: Є думка, що Україна оста-
точно скотиться до авторита-
ризму, якщо Євросоюз не під-
пише угоди про асоціацію че-
рез політичні переслідування. 
Ви теж так вважаєте?

– Рятувати сьогодні треба не 
лише Тимошенко чи Луценка, 
рятувати треба державу. Європа 
змушена балансувати. З одного 
боку – їй не потрібна Україна, 
яка не поділяє західних демо-
кратичних цінностей, а з дру-
гого – якщо її відштовхнути, 
вона впаде до ніг Кремля. Асо-
ційоване партнерство Києва з 
ЄС створює додаткові й потуж-
ніші чинники впливу Євросо-
юзу на нашу державу, зокрема і 
в сфері дотримання прав лю-
дини. Отож в інтересах України, 
як я їх розумію, невідкладне 
підписання угоди. 

МеЖА
У. Т.: Україна входить до 
п’ятірки лідерів за кількістю 
позовів до Європейського суду 
з прав людини. чому це так? 
Люди не вірять вітчизняному 
правосуддю, не знаходять 
правди вдома чи, як зазначив 
один знайомий дипломат, 

«зрозуміли, куди треба скар-
житися»?

– Швидше – не знаходять 
правди в Україні. Але доки за-
хисту шукають у суді, навіть 
включно з Європейським, спати 
можна спокійно. Якщо розчару-

вання та зневіра щодо системи 
правосуддя сягнуть критичної 
межі, то суперечки вирішувати-
муть не в судах. Це небезпечно. 
Ми до цього підійшли занадто 
близько.

У. Т.: чому за 20 років незалеж-
ності Україна не поставила до 
дії ефективної судової системи, 
якою не могла б маніпулювати 
виконавча влада?

– Ми ще не досягли дна тієї 
прірви, яка навчить нас, що 

краще закон та незалежний 
суд, навіть коли вони нам не-
зручні, ніж сваволя сильні-
шого. Сьогоднішні політичні 
справи – теж частина падіння в 
цю прірву. Всі повинні зрозу-
міти, що ні влада, ні сила не є 
назавж  ди, а страховкою для 
слабшого в державі є незалежна 
судова система й закон. Саме це 
має стати мотивацією в плану-
ванні реальної реформи право-
суддя, а не політичні чи при-
ватні інтереси, як сталося не-
щодавно під час проведення 
так званої судової реформи. 
Вона виправила окремі еле-
менти, але не вирішила осно-
вної проблеми – залежності 
суддів. Тож судова система сьо-
годні – майже безвідмовний ін-
струмент у руках влади. Гово-
рити про права людини за цих 
умов не випадає. Їх не порушу-
ють рівно доти, доки в можно-
владців немає такої потреби 
або просто бажання. 

Офіси та склади в оренду!

Офісні приміщення відремонтовані, обладнані 
пожарною сигналізацією, всі  телекомунікації,  
цілодобова охорона та відеоспостереження, 

пропускна система.
Офісний комплекс класу В, особиста служба 
експлуатації. Зручна транспортна розв’язка, 

поруч з метро.
Вільні площадки: 35, 70, 100, 150, 200 і 300м2.

м. Київ, вул. М.Раскової 11, корпус А,
 ОЦ “НОВА”, метро “Лівобережна”.

Тел.: +38 (044) 517-05-81
 www.novacenter.com.ua

ВСІ ПОВиННІ ЗРОЗУМІТи, 
щО НІ ВЛАДА, НІ СиЛА 
Не Є НАЗАВЖДи

Повну версію 
інтерв’ю 

читайте на сайті 
http://tyzhden.

ua/Politics/31217 

«Якби суд був 
незалежний, він 
мусив би ви-
знати неспро-
можність обви-
нувальних ви-
сновків щодо 
Ти мошенко та 
Луценка».

Валентина  
Теличенко
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Макаров

я 
дивуюся щоразу: невже не знайшлося важ-
ливіших справ або вдалішого моменту? А 
потім сам себе смикаю: слухай музику 
часу, читай знаки, дивись підказки. Із дріб-

ниць складається мелодія життя. Щоправда… 
трохи паскудна мелодія. Скажімо прямо: дисо-
нанс.
Чому саме зараз у світлу голову народного депу-
тата від Партії регіонів Олега Надоші навідалась 
ідея скасувати перехід на зимовий час, я не ді-
знаюся, бо не маю честі бути з ним знайомий і, 
відверто кажучи, не відчуваю жодного бажання. 
Але чому його креативну ініціативу негайно під-
тримали 266 колег – це матеріал для серйозних 
культурологічних (якщо не психологічних) уза-
гальнень. Якщо вже відкинути зовсім образливі 
припущення, напрошується одне пояснення: ці 
люди живуть за московським часом. Адже в лю-
тому президент Росії своєю владою впровадив 
аналогічну новацію і, звісно, не відчув жодного 
спротиву, бо це суперечило б тамтешнім зви-
чаям. Припустімо, на суміжній території всі 
проблеми вже вирішено й дійшли руки до го-
динника. Ну й нехай, їм там у себе видніше. А 
наші, з дозволу сказати, політики неприховано 
мавпують чужий досвід, причому роблять це ви-
бірково (в сенсі географічного азимуту для на-
слідування) лише то  му, що їх до цього підштов-
хує цивілізаційне тяжіння, можливо, несвідоме. 
Просто є імпульси, яким важко опиратися. Де-
путати можуть пояс-
нювати свої дії в різ-
ний спосіб: наприклад, 
намаганням уберегти 
співвітчизників від 
стресу. Якби це було 
справді так, я підказав 
би значно надійніший 
і дієвіший спосіб: ну 
хоча б акуратніше по-
водитися з пенсійною 
реформою та скасуванням пільг, адже там 
теж існують серйозні обґрунтування, але ж 
здоров’я народу понад усе, чи не так?
Насправді ані економічні, ані санітарно-гігієнічні 
міркування тут геть ні до чого. Як стрілка ком-
паса невблаганно тягнеться вздовж ліній магніт-
ного поля, так свідомість псевдополітиків роз-
гортається в бік більш зрозумілих цивілізацій-
них прецедентів. Чому я так категорично: «з 
дозволу сказати», «псевдо»? Бо нормальна полі-
тика – це реалізація ідеологій, проектів, страте-
гій і, врешті-решт, інтересів. А псевдополітика – 
туман, імітація, зовнішня оболонка без значу-
щого змісту.
Іще рік, ба навіть півроку тому східний вектор 
для нинішнього істеблішменту видавався логіч-
ним і виправданим: попри загрозу нерівної кон-

куренції, там було щось важливіше й цінніше – 
приклад специфічної моделі стосунків, запози-
чення якої давало змогу комфортно існувати 
впродовж дальшого невизначеного часу. Відтоді 
дещо змінилося: замість якихось там абстрак-
тних моделей і схем до нас почали експортувати 
цілком конкретні інтереси. Частина вітчизня-
ного панівного класу цей тиск швидко розпізнала 
й почала формулювати відповідь. Ідеться про по-
ступову переорієнтацію стрілки й запізнілу адап-
тацію нинішніми елітами під себе вже сформова-
ної без них і не під них власне української куль-
турної матриці. А вже коли діючий президент зо 
двічі грюкнув східними дверима, у владному та-
борі почалася непрогнозована мобілізація патрі-
отичного ресурсу (про це докладніше – в Тижні, 
№ 38/2011).
Відливається це часом у комічній формі. На-
приклад, моя добра знайома, незалежний теле-
візійний продюсер, днями зателефонувала в 
паніці: один із провідних і відверто провлад-
них каналів, який до останнього часу не був по-
мічений у проукраїнських чи проєвропейських 
сентиментах, щойно оголосив термінове зби-
рання заявок на продукцію патріотичного 
спрямування. Всі, хто знайомий із системою 
формування бюджетів на телебаченні, можуть 
зробити один-єдиний висновок: згори надій-
шов пріоритетний запит на формування й під-
тримку проукраїнського дискурсу. Зві  сно, я 

відмовився брати в 
цьому участь, бо пев-
ного роду спокуси ні-
коли себе не виправ-
довують навіть у ма-
теріальному плані, 
але симптом красно-
мовний.
І тут дається взнаки 
проблема, масштабу 
якої ніхто у владі, 

схоже, не усвідомлює. З одного боку, серцю 
не накажеш, і патріотична риторика в ін-
терпретації частини біло-блакитних звуча-

тиме так само органічно, як українська фоне-
тика у виконанні прем’єра. З іншого якщо 
ідеться про справжній плюралізм і конкурен-
цію ідей, то вони можливі лише в середовищі 
справжньої, а не вдаваної політики. Живий ор-
ганізм може собі дозволити бути суперечли-
вим, контраверсійним у собі, а от макет, опу-
дало мусить бути гомогенним, і ніяк інакше. 
Спроба сумістити промосковську та проєвро-
пейську ідеологію в одній конкретно взятій по-
літичній моделі означає неприховану шизоф-
ренію. Будь-які експерименти з біологічним 
годинником можуть сприяти хіба що її заго-
стренню. 

Куди переводимо стрілки?

ПАТРІОТичНА РиТОРиКА  
В ІНТеРПРеТАЦІї чАСТиНи 

БІЛО-БЛАКиТНиХ ЗВУчАТиМе 
ТАК САМО ОРГАНІчНО,  

яК УКРАїНСьКА ФОНеТиКА  
У ВиКОНАННІ ПРеМ’ЄРА





ЄВРОПОСиДеНьКи
Традиційне європейське «так» змінилося на майже категоричне 
«ні». Решта – за звичним для Ялтинського форуму сценарієм. 
Вдень балакали й аналізували, ввечері їли, випивали і вправлялися 
в танцях

ІГНОРУВАННя РОСІЄЮ 
КОНФеРеНЦІї НАГАДАЛО 
ПРиСУТНІМ ПРО чеРГОВий 
ГАЗОВий КОНФЛІКТ

Н
а 8-му конференцію Ял-
тинської європейської 
стратегії (YES) і справді 
з’їхалося чи не найбільше 

VIPів за всю історію цього за-
ходу. Але так само рекордна 
кількість запрошених до Ліва-
дійського палацу не доїхала. Ро-
сіяни, які зазвичай полюбляють 
тактовним європейцям розпові-
дати про свій погляд на демо-
кратію, проігнорували зустріч. 
Заявленого в програмі конфе-
ренції віце-спікера Держдуми 
Алєксандра Бабакова так і не до-
чекалися. Політик із Біло  ка -
м’яної мав розділити майданчик 
для дискусій з українським і 
молдовським прем’єр-мініст  ра -
 ми Миколою Азаровим та Владі-
міром Філатом, єврокомісаром із 
питань розширення Штефаном 
Фюле, а також з ініціатором пе-
ревірки газових контрактів 
2009-го міністром закордонних 
справ Польщі Радославом Сікор-
ським. Демонстративне ігнору-
вання Росією конференції нага-
дало присутнім про черговий 
газовий конфлікт між Києвом і 
Москвою. Підтримав такий бой-
кот і Ґергард Шредер, екс-
канцлер Німеччини, а заодно 
керівник «Північного потоку». 
Не докликалися організатори 
YES і турецького прем’єра Ре-
джепа Таїпа Ердогана. 

Президентський список та-
кож зазнав втрат. Не скуштував 
українських канапе з оселедцем 
і салом (без цих закусок не обхо-
диться жодна вечеря Ялтин-
ської стратегії) бразильський 
екс-очільник Луїс Інасіу Лула да 
Сілва. Впродовж року організа-
тори працювали над тим, щоб 
привезти його до Лівадії, але  
безрезультатно. Тож дует екс-
президентів Александра Квас-

Автор:  
Світлана Шушкова, 

ялта – Київ

нєвського і Леоніда Кучми, по-
стійних учасників YES, цьогоріч 
доповнили перші особи України 
та Ізраїлю Віктор Янукович і 
Шимон Перес. Обидва вже ра-
ніше відвідували заходи укра-
їнського бізнесмена. Розді-
ливши на двох майданчик для 
промов, вони створили разючий 
контраст. 88-річний президент 
Ізраїлю по-філософськи виклав 
свій погляд на сучасні про-
блеми, порадивши взяти най-
краще в романтичних героїв 
Шекспіра та реалістичних ге-
роїв Чехова. 

Щоб почути й зрозуміти Пе-
реса, навіть делегація індійців 
скористалася електронним пе-
рекладачем. Зазвичай ці гості в 
яскравому вбранні блукають 
двориком Лівадії, смакуючи єв-
ропейські солодощі та бутер -
броди. А ось під час короткої до-
повіді українського президента 
дочекатися перерви на каву ба-
гатьом допомагали кишенькові 
електронні девайси і безплат-
ний Wi-Fi. 

Утім, Віктора Януковича зде-
 більшого все ж слухали. Пред-
ставники Банкової – з демон-
стративним захопленням, укра-

їнські опозиціонери – з від   вер-   
тою саркастичною посмішкою, а 
європейські чиновники – з недо-
вірою. Спілкуючись із президен-
том України, дипломати з Євро-
союзу використали елемент 
шантажу: або Юлія Тимошенко 
вийде на волю, або Угода про 
асоціацію з ЄС цього року підпи-
сана не буде. Якщо раніше цю 
умову нашому гарантові адресу-
вали письмово чи по телефону, 

то на конференції європарла-
ментарії не втратили можли-
вості сказати це у вічі. Хоча очі-
куваного результату не отрима-
 ли. Янукович відбувся тра  ди-   
ційною фразою, що він не 
причетний до кримінальної 
справи Юлії Тимошенко і жод-
ним чином не впливає на суди. 
Відтак євродемократи нічого но-
вого в цій темі не почули.

Президент і далі ознайомлю-
вав іноземців із російською на-
родною мудрістю й крилатими 
висловами. Торік, відповідаючи 
на запитання, куди рухається 
Україна – в бік Європи чи Росії, 
Віктор Федорович відповів, що 
«сапоги дорогу знают». Тепер, 
коментуючи нинішні газові про-
блеми з Москвою, він сказав: 
«Снаряды рвутся все ближе и 
ближе». Щоправда, як минулого 
року, так і цього президентську 
спробу пожартувати й розря-
дити атмосферу оцінили не всі. 
Іноземці, які слухали Януковича 
за допомогою електронного пе-
рекладача, сміялися неохоче. 
Натомість за годинне повчання 
нобелівському лауреатові Ши-
мону Пересу зал дякував стоячи. 
«Лідер не той, що нагорі, а той, 
що йде вперед. Якщо лідер буде 
нагорі, низи його не зрозумі-
ють», – ці філософські роздуми 
ізраїльського президента викли-
кали в присутніх оплески. Такої 
реакції залу більше не удосто-
ївся жоден зі спікерів.

Колишній прем’єр-міністр 
Великої Британії Тоні Блер 
звернувся до багатих і впливо-
вих із промовою, дуже схожою 
на ту, яку він читає студентам в 
університетах. Засновник і па-
трон Фонду Віри швидше нага-
дував пастора, ніж політика  
з десятирічним прем’єрським 
ста  жем. Разом із комп’ютерними 
технологіями розвивається і ре-
лігія, наголошував британський 
гість, а завдяки соціальним ме-
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ЗУСТРІЧ 
ДАВНІХ 
ДРУЗІВ. 
Ялтинський 
форум – 
традиційне 
місце 
спілкування 
«президентів-
відставників» 
Александра 
Кваснєвського 
та Леоніда 
Кучми

режам віруючих стає з кожним 
днем більше. Саме релігія, а не 
політика чи економіка, вважає 
Тоні Блер, відіграє основну роль 
у вирішенні нинішніх конфлік-
тів. Іноді складається враження, 
що промовці світового рівня, до 
яких належить і згаданий поса-
довець, сприймають події на 
кшталт ялтинської лише як 
обов’язок відпрацювати за 
контрактом. Ані організація 
дискусій, ані формат самого фо-
руму, здається, не надихає їх 
уповні розкривати свій потен-
ціал і віддавати дискусії більше, 
ніж зазначено в умовах участі. У 
цьому сенсі YES так і не став 
місцем творення нових смислів, 
надихаючих дискусій про те, як 
бути Україні в сучасному світі.

Щоправда, і українські мож-
новладці зробили все можливе, 

щоб укотре подивувати гостей і 
розписатися в тому, що нові ідеї 
та вартісні ідеї – це не завжди 
синоніми. Так, прем’єр-міністр 
Микола Азаров вирішив запус-
тити в дискусію нову страшилку, 
ніби й без того мало їх витво-
рили його партнери. Він ні ба-
гато ні мало озвучив представ-
никам Європи умови від України 
як газового транзитера – запро-
понував європейським сусідам 
вирішувати, що ж робити з укра-
їнською трубою. Глава уряду 
хоче гарантій з боку іноземних 
споживачів блакитного палива, 
що в наступні роки вони купува-
тимуть його стільки, аби наша 
ГТС використовувалася на повну 
потужність. Не буде достатньо 
замовлень на російський газ, по-
яснював високопосадовець, час-
тину системи Україні доведеться 

законсервувати. Однак такі но-
вели нічого, окрім знизувань 
плечима, викликати і не могли. 
Адже якщо вже й прем’єр не 
знає, що робити зі стратегіч-
ними об’єктами у власності дер-
жави, то, як кажуть, хто ж та-
кому уряду лікар.

А ось лівадійським хоромам, 
де свого часу Сталін, Рузвельт і 
Черчилль ділили вплив у Єв-
ропі, консервація не загрожує. 
Не встигли європейські чинов-
ники, які переважно їздять на 
автівках бюджетного бізнес-
класу, виїхати за ворота, як біля 
історичної будівлі припарку-
вався кортеж із Porsche Cayenne. 
З незрозумілою для європей-
ських, але традиційною для 
українських товстосумів роз-
кішшю в Лівадійському палаці 
вже гуляли весілля. 
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Записала 
Жанна 

Безп’ятчук 

Фото:  
Андрій 

Ломакін

С
итуація з переговорами 
щодо Угоди про асоціацію 
між ЄС та Україною посту-
пово входить у свою найга-

рячішу фазу: технічні аспекти 
питання ось-ось буде з’ясовано 
повністю, і на перший план 
знову вийде велика європейська 
політика. А в цій грі шальки те-
резів схиляються наразі не на 
користь нашої держави. Печер-
ські тіні витають над нею. У та-
кий цікавий історичний момент 
у Книгарні «Є» відбулася зу-
стріч із головою Представни-
цтва Євросоюзу в Україні Жозе 
Мануелем Пінту Тейшейрою. 
Тиждень наводить найціка-
віші фрагменти його виступу.

Є тенденція, іноді презен-
туючи ситуацію в Україні, 
спотворювати її. Українці 

кажуть, що Європа не дає їм 
перспективи членства, тобто 
не хоче її [України]. На-
справді ніхто в ЄС не сумні-
вається в європейській іден-
тичності вашої держави. Я 
походжу з Португалії, де живуть і 
працюють близько 100 тис. укра-
їнців. Їх дуже радо приймають у 
нас, ніхто не заперечує, що вони 
– європейці, дуже добре працю-
ють. Нам пощастило, що вони до 
нас потрапили. А втратила від 
того Україна, що ці чудові люди 
поїхали з неї. Ваша держава є 
частиною Європи, але не є поки 
що складовою ЄС, його інститу-
цій та установ. Вона повинна 
провести власну роботу. Я маю 
нагоду говорити з українцями, 
які обіймають дуже поважні по-
сади. Вони кажуть, що коли ми 
[ЄС] вас не запросимо, то хтось 

інший це зробить. Ми не маємо 
вас «брати до себе». Люди самі 
хочуть до нас приєднатися. На-
зиваємо ЄС м’якою силою, це не 
та сила, яка нав’язує своє рі-
шення, каже, що робити. 

Не думаю, що я чи хтось 
інший міг би сказати абсо-
лютно впевнено, що рішення 
стосовно долі Юлії Тимо-
шенко чи інших арештова-
них урядовців є передумо-
вою для підписання угоди. 
Загалом є три етапи набрання 
чинності такими угодами. Пер-
ший – переговори, і цей процес 
завершується на розгляді техніч-
них питань. За наслідком пере-
мовин відбудеться парафування 
всіх сторінок документа. Потім 
підписання, що передбачає кон-
сультації з представниками 

Танго танцюють двоє
Жозе Мануел Пінту Тейшейра про вплив гучних судових процесів 
в Україні на перспективи підписання Угоди про асоціацію з ЄС

22|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 39 (204) 23 – 29.09.2011

ВПРИТУЛ|украЇна – Єс



КеРІВНиЦТВО УКРАїНи 
МАЛО Б САМе ХОТІТи 
УНиКНУТи СПОТВОРеНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА

країн-членів і Радою міністрів 
ЄС. А це вже певні політичні рі-
шення. Уряди 27 країн-членів 
прийматимуть їх (чи підписувати 
Угоду. – Ред.). А тоді вже їхні 
парламенти, а також Європей-
ський парламент виноситимуть 
ухвалу про ратифікацію підписа-
них угод. А вони іноді можуть не 
погоджуватися з тим, що вирі-
шать уряди. У нас же немає вер-
тикалі влади. 

І я не хотів би, щоб мене зро-
зуміли так, що Європейський 
парламент обов’язково буде за 
ратифікацію угоди. Це може 
бути й не так, якщо на момент, 
коли почнеться процес ратифі-
кації, ситуація в Україні не по-
ліпшиться. Більшість фракцій у 
європейському законодавчому 
ор  гані, навіть соціалісти, з 
якими співпрацює Партія регіо-
нів, виступають за те, що насам-
перед в Україні має бути дотри-
мано європейських принципів. 

Так само ніхто не може пе-
редбачити, якими будуть рі-
шення національних парламен-
тів щодо ратифікації Угоди про 
асоціацію з Україною. 

Постає питання про коге-
рентність між тим, що про-
понує ЄС у цій угоді, та тим, 
що відбувається у вашій кра-
їні. Це несумісно з цінностями, 
які пропагує Євросоюз. Тому ми 
ведемо діалог із владою, аби вона 
зрозуміла, у чому полягає про-
блема. Якщо завданням є справ-
жня інтеграція, то наявні про-
блеми потрібно розв’язати. Певні 
закони, які застосовуються в кра-
їні, не відповідають демократич-
ним принципам. Рішення влади 
мають оцінювати виборці. Керів-
ництво вашої держави мало б 
саме хотіти уникнути спотворе-
ного законодавства. Звичайно, 
закони часів Хрущова кращі, ніж 
те, що було за Сталіна. Але цього 
недостатньо. Рішення повинна 
знати ваша влада.  

2009 року Словаччина, 
Сербія, Болгарія замерзали, і 
в той час саме та пані, яка за-
раз у тюрмі, знайшла рі-
шення. І це визнали в країнах 
ЄС. Позиція Євросоюзу залиша-
ється такою, що він не є стороною 
тих [газових] угод. Це домовле-
ності між компаніями в Німеч-
чині, Словаччині тощо та Газпро-
мом, щоб їм постачали блакитне 
паливо за певну ціну. Україна – 

транзитна держава, але Нафтогаз 
водночас не є стороною угод із 
компаніями в країнах ЄС. Євро-
пейський Союз теж мусив прово-
дити зустрічі з учасниками газо-
вого конфлікту і вирішувати про-
блему. Це робили з допомогою 
тодішньої української прем’єрки. 
Якщо конфлікт матиме продо-
вження, то боюся, що Євросоюз 
знову буде затиснений між його 
сторонами: постачальником і 
транзитером. Треба винести певні 
уроки зі справи, що розглядається 
в Печерському суді. Коли ми го-
воримо, що Україна хоче платити 
таку саму ціну за газ, як і Німеч-
чина, то мусимо розуміти: якщо 
контракт підписується зі сторо-
ною, до якої втрачено довіру, яка 
не виконала своїх зобов’язань, то 

в такої сторони менше гнучкості в 
прийнятті рішень. А ми, країни 
ЄС, повинні думати, як диверси-
фікувати своє постачання, примі-
ром, купуючи скраплений газ на 
спотових ринках. 

Сьогодні українська еко-
номіка має такі самі підва-
лини, як і 20 років тому. І по-
нині 40% вашого експорту є сиро-
винним. Промислові активи 
перейшли від комуністичної дер-
жави до приватних рук – це все, 
що змінилося. Відтоді Україна так 
і не диверсифікувала свого вироб-
ництва, не почала випускати ви-
сокотехнологічної продукції, не 
залучила інвестицій в інші галузі. 
Вона не підтримує малий і серед-
ній бізнес, який у багатьох еконо-
міках генерує розвиток, створює 
робочі місця, захищає від шоків 
зразка 2008 року. Зона вільної 
торгівлі передбачає лібераліза-
цію, коли ваші виробники отри-
мують доступ до ринків ЄС, що 
налічують 500 млн людей із висо-
ким рівнем доходів. Це стимулю-
ватиме їх піднімати виробництво 
до вищого рівня. Поглибленість 
та всеохопність цієї зони означає, 
що ви маєте почати застосовувати 
такий самий регуляторний підхід 
у різних галузях економіки, як і в 
ЄС, а отже, гарантувати верховен-
ство права для своїх громадян. 
Україна вже втратила 20 років.  

Україна отримує таку саму 
технічну допомогу, як і 
країни-кандидати, що ведуть 
перемовини про вступ до ЄС. 
Разом із тим такі програми, 
як TACIS, Twinning, на мою 
думку, працюють в Україні 
неефективно. Чому? Я мушу 
сказати, що ситуація в Україні за 
останній рік погіршилася. Раніше 
у вас діяло Координаційне бюро 
європейської та євроатлантичної 
інтеграції Cекретаріату Кабміну, 
був координаційний орган і в Мі-
некономіки. Перший нині розпу  - 
щений, другий діє. Це можна по-
яснити адміністративною рефор-
мою. Раніше ми працювали з 
досвідченими переговірниками.
Сьогодні їх перевели на інші 
місця. Тепер ми не знаємо, з ким 
мати справу, хто за що відповідає. 
Відповідальність за євроінтегра-
ційні питання взяв на себе віце-
прем’єр Андрій Клюєв, я маю з 
ним хороші стосунки. Але інсти-
туційно процес змін не заверше-
ний. Саме це зменшує ефектив-
ність допомоги, яку надає Україні 
ЄС. Якщо євроінтеграція є справді 
пріоритетом вашої держави, то 
треба мати чіткі структури, залу-
чати громадянське суспільство й 
вимагати відповідальності від 
держслужбовців. Танго танцюють 
двоє, тобто мають працювати оби-
дві сторони. 

Я хотів би, щоб в Україні 
не було такого лицемірства, 
коли уряд каже, що він хоче 
щось зробити, лише щоб 
створити хороший імідж, а 
жодних заходів насправді не 
вживається. Нам потрібні не 
лише правильні рішення, а 
ще й запровадження їх на 
практиці. Україна вже приєд-
налася до Болонського процесу. 
Якщо вона хоче інтегруватися в 
Євросоюз, то має гармонізувати 
свою систему освіти. Що швидше 
це зробить, то краще. Щоб більше 
ваших людей могло навчатися в 
Європі, працювати в європей-
ських компаніях, здобувати до-
свід, необхідний Україні, по-
трібно, щоб українські академічні 
здобутки визнавалися в Європі. 
Ми зустрічалися деякий час тому 
з міністром освіти Табачником і 
говорили про незалежність уні-
верситетів, про євроінтеграцію. 
Я не можу диктувати. Якщо ваш 
уряд скаже, що вже не хоче Бо-
лонського процесу, то нічого не 
зможу з цим вдіяти. 
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9
 грудня 2010 року вийшов 
Указ президента України 
«Про оптимізацію систе-
 ми центральних органів 

виконавчої влади», яким окрес-
лено першочергові заходи щодо 
зміни їх структури та функцій. 
Часу, що минув, достатньо для 
перших висновків. Як бачиться, 
зміна моделі й підпорядкування 
органів виконавчої влади, а та-
кож розширення впливу прези-
дента на виконавчу вертикаль 
(які чомусь називаються «адмі-
ністративною реформою») не по-
сприяли досягненню декларова-
них цілей цієї реформи: ані 
ефективності роботи, ані опти-
мізації чисельності, ані підви-
щенню відповідальності в цих 
органах.

«НАРОДНІ  
ДеПУТАТи КАБМІНУ»
Півроку тому парламент ухва-
лив закон, який «висів» у повітрі 
понад 10 років, – про центральні 
органи виконавчої влади. Фак-
тично, цим документом закла-
дено правові підвалини діяль-
ності центрального рівня управ-
лінської вертикалі (міністерства, 
державні служби, агентства 
тощо). Норми чітко відобража-
ють сучасну тенденцію в дер-
жавному управлінні: поновлю-
ються «кучмівські» повноважен-
 ня президента. Система вико нав-    
чої влади на центральному рів- 
ні знову стає двоголовою. Фор-
мально Кабмін є вищим органом 
у системі виконавчої влади, але 
фактично ключові повнова-
ження має глава держави.

Понад те, тихою сапою було 
зроблено справжню кадрову ре-
волюцію в міністерствах. Сьо-
годні міністр поступово набуває 
рис «народного депутата Каб-
міну»: він голосує на засіданні 
уряду, але реальною владою у 
своїй інстанції не наділений. 

Відбулося це завдяки реінкар-
нації ідеї Леоніда Кучми щодо 
запровадження посади «дер-
жавного секретаря» в міністер-
стві, якого призначав і звільняв 
безпосередньо президент (до 
речі, саме прем’єр Янукович 
2003 року домігся того, щоб 
такі посади скасували). Сьогодні 
їх поновлено, щоправда, під на-
рочито безликою назвою «за-
ступник міністра – керівник 
апарату». Але суті це не змінює, 
бо його статус абсолютно відмін-
ний від решти заступників.

Керівник апарату є держав-
ним службовцем і продовжує 
виконувати свої повноваження, 
навіть коли звільняють очіль-
ника органу. Ба більше: для Яну-
ковича зробили з міністрами те, 
на що не наважувався Кучма 
(хоча йому це наполегливо ра-
дили). Їх фактично позбавлено 
повноважень у призначенні та 
звільненні працівників апарату 
міністерства. Тобто форму-
вання штату органу – це компе-

тенція заступника – керівника 
апарату (залежного від очіль-
ника держави), а не профільного 
міністра. Якщо за Кучми при-
значення і звільнення з посад 
здійснював держсекретар за 
пого дженням із міністром, то 
сьогодні все вирішує вірний пре-
зидентові керівник апарату.

НАГЛяД І КОНТРОЛь
Інша цікава тенденція у змінах 
структури виконавчої влади – 
запровадження можливостей 
для перехресного контролю з 

боку представників різних по-
літично-бізнесових груп в ото-
ченні глави держави. Цьому 
сприяє кілька інституційних  
рішень. По-перше, «обсаджу-
вання» міністерств різноманіт-
ними службами, агентствами та 
іншими «технічними» структу-
рами, які перебирають на себе 
прикладні функції, часто по-
в’язані з управлінням чи розпо-
ділом бюджетних коштів. Керу-
вати в цій системі призначають 
чиновників, асоційованих із різ-
ними кланами: так, «профіль-
ним» віце-прем’єром може стати 
лідер однієї з таких груп, міні-
стром, – наприклад, ставленик 
«старих донецьких», а керівни-
ком нацагентства – молоде да-
рування, яке вважають набли-
женим до глави АП. Так – усі на 
видноті, підноситься роль глави 
держави як арбітра… хоча енер-
гія часто витрачається не на 
справу, а на «узгодження» гру-
пових інтересів.

По-друге, розширення кола 
«політичних крісел». Згаданим 
законом від 17 березня 2011 року 
посади першого заступника мі-
ністра та заступника міністра 
віднесені до політичних, на які 
не поширюються трудове зако-
нодавство й норми щодо держав-
ної служби.

На практиці це означає, що 
президент дістав додаткові мож-
ливості в тасуванні «колоди» мі-
ністрів. Він може в будь-який 
момент приймати рішення про 
звільнення когось із них чи ін-
ших «політиків» і не побоюва-
тися, що роботу буде «завалено». 
Бо ж пам’ятаємо: в кожному мі-
ністерстві є свій «кадровик».

СКОРОчеННя  
чеРеЗ РОЗШиРеННя
Свого часу Адміністрація прези-
дента України голосно відрапор-
тувала про «самоскорочення» 

ІРЖАВІ ШеСТеРНІ
Нинішня влада доклала чимало зусиль і присвятила часу побудові 
виконавчої вертикалі. Але в результаті ефективність  
виявилась нижчою, ніж за попередників

«АДМІНІСТРАТиВНОЮ 
РеФОРМОЮ» НАЗиВАЮТь 
РОЗШиРеННя ВПЛиВУ 
ПРеЗиДеНТА НА ВиКОНАВчУ 
ВеРТиКАЛь  

Автор:  
Андрій Дуда
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ШТАТНИЙ РОЗПИС
Як будується типова структура центральних органів виконавчої влади

Департамент
(до 40 штатних одиниць)

Управління 
(самостійне або у складі департаменту,

не менш як 10 – не більш як 16 осіб)

Самостійний відділ
(не менш як шість осіб,

максимальної межі
не встановлено)

Відділ
(у складі департаменту 

(управління),
не менш як п’ять осіб)

Сектор
(не менш як дві особи)

Управління** 
(самостійне або у складі департаменту,

не менш як 10 – понад 16 осіб)

Департамент*
(понад 40 штатних одиниць)

Не менше
як чотири відділи

Не менш
як два відділи

Очолює начальник; якщо чисельність
відділу сім осіб – може мати

одного заступника

Очолює завідувач, 
заступників 

не передбачено

Начальник 
має не більш 

як одного 
заступника – 

керівника 
відділу

Не менш як чотири відділи, 
що можуть входити до управліннь 

(управлінь не менш як два) 

Директор має не більш ніж 
двох заступників, зокрема одного, 

який не очолює відділу

Директор має не більш як 
трьох заступників, зокрема 

одного, який не очолює 
відділу (управління)

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ
Виконання основних завдань високого ступеня складності 

(багатогалузевість, поліфункціональність, програмно-цільовий напрямок діяльності), 
координація роботи, пов’язаної з виконанням таких завдань

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ
Виконання завдань одногалузевого

або однофункціонального спрямування

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ
Виконання завдань за одним напрямом (функцією) 

діяльності органу виконавчої влади

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ
Виконання завдань за окремим напрямком 

діяльності органу виконавчої влади
функції якого неможливо поєднати з 

функціями інших структурних підрозділів

* Не враховано особливостей 
структури департаментів МВС

** Не враховано особливостей 
структури управлінь ДПА

Не менш
як два відділи

Начальник має 
не більш як 

двох заступників, 
зокрема одного 

заступника, 
який не очолює відділу
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чисельності. Мовляв, якщо за по-
маранчевих Секретаріат налічу-
вав 530 осіб, то після приходу до 
влади Януковича склад АП змен-
шили до 424. Та не минуло й 
року, як «у рамках адміністра-
тивної реформи» з’явилися два 
укази президента, якими було 
збільшено штат його канцелярії 
спочатку до 514, а 11 серпня 
2011 року – до 524 працівників. 
Тобто сьогоднішня структура на 
Банковій чисельно майже не від-
різняється від колишнього Се-
кретаріату.

Заради формальної справед-
ливості слід сказати, що рівень 
кадрових скорочень у міністер-
ствах та інших ЦОВВ загалом 
відповідає темпу, закладеному в 
указі президента про адмінре-
форму від 9 грудня 2010 року. 
Проте на сьогодні ще дуже рано 
підбивати підсумки скорочення 
штатів у центральних органах 
виконавчої влади. Проект поста-
нови Кабміну про їх граничну 
чисельність уже має кілька ре-
дакцій, але досі не підписаний. 
Причина зрозуміла: кожен мі-
ністр, кожен керівник централь-
ного органу лобіює власні інтер-
еси.

ВІДРІЗАЛи,  
Не ВІДМІРяВШи
Технологія скорочення в органах 
влади вже сьогодні демонструє 
грубі прорахунки. Насамперед 
ідеться про механічність цього 
процесу. Спочатку урізають «ва-
кансії» (тобто «незаміщені» по-
сади), далі «під ніж» потрапля-
ють місця «пенсіонерів». І лише 
після цього вирішують питання 
про скорочення персоналу. Як 

засвідчує практика, таке бюро-
кратичне зменшення чисель-
ності штатів – підстава для 
дальших кроків у їх роздуванні.

Понад те, скорочення заради 
скорочення, хизування цифрою 
результату – це хибний шлях. 
Кадрове урізання має бути 
останнім етапом в адміністра-
тивних перетвореннях, йому має 
передувати інвентаризація 
функцій як держави, так і орга-
нів влади, вивчення наванта-
ження на одну посаду тощо. І 
саме зі скорочення функцій, 
оптимізації їх виконання треба 
починати аналогічний процес 
щодо кадрів. Цього на належ-
ному рівні зроблено не було.

«НА ІВАНА ПО ДВА ПАНА»
Серйозним недоліком нинішніх 
перетворень є також відсутність 
системних змін у відносинах ке-
рівник – підлеглий у владних 
інституціях. У ході «адміністра-
тивної» реформи Януковича не 
було жодним чином змінено ви-
мог до формування структурних 
підрозділів органів державної 
виконавчої влади, хоча це вкрай 
необхідно робити, зважаючи на 
галопуючі темпи впровадження 
електронного урядування, опти-
мізації комунікацій в органах 
державного управління. Поста-
нова Кабінету Міністрів України 
від 12 березня 2005 року № 179 
«Про упорядкування структури 
апарату центральних органів ви-
конавчої влади, їх територіаль-
них підрозділів та місцевих дер-
жавних адміністрацій», яка 
встановлює вимоги до струк-
тури органів влади, – це вчо-

рашній день у даній ца-
рині, оскільки вона 

зберігає безліч 

управлінських рівнів і чималу 
кількість керівників на квадрат-
ний метр. Департамент в органі 
влади (скажімо, в міністерстві) 
із 25 осіб може включати таких 
керівників: директор, один за-
ступник «без портфеля», два ке-
рівники управлінь, чотири на-
чальники відділів, кілька завід-
увачів секторів. Тобто як мінімум 
8–10 керівників на 25 службов-
ців, що меншою мірою бачиться 
дивним не в мілітарній, а в ци-
вільній службі (див. Штатний 

розпис). Попри те, «реформа-
тори» не спромоглися навіть 
косметично підкоригувати цю 
систему.

НеПРАВиЛьНА МеТА
Найголовнішою проблемою «ад-
мінреформи» та основною при-
чиною низької ефективності 
держуправління, яка й виявля-
ється в постійній неспромож-
ності держави сформулювати і 
втілити в життя цілісну резуль-
тативну політику й відобража-
ється в низьких рейтингах до-
віри громадян до органів влади 
та в скепсисі щодо самої спро-
можності чиновників діяти 
ефективно, є початково непра-
вильно поставлена мета. Закони, 
укази президента й постанови 
Кабміну де-факто спрямовані на 
вирішення двох завдань: реаль-
ного – забезпечити лідерові дер-
жави та його оточенню контроль 
над управлінською машиною; і 
популістського – продемонстру-
вати «скорочення чиновників» 
(яке має стати замінником 
власне реформи). Усунення ду-
блювання функцій, зменшення 
непотрібного втручання дер-
жави в економіку й життя сус-
пільства, запобігання корупції, 
відкритість і зручність для гро-
мадян – усіх цих питань «рефор-
матори» навіть не заторкнули. А 
отже, годі дивуватися, що реаль-
ним результатом перетворень 
стали запобігання чиновників 
перед АП і глухе роздратування 
від беззмістовних скорочень. Як 
це позначиться на ефективності 
вертикалі – зрозуміло без пояс-
нень. 

СКОРОчеННя ЗАРАДи 
СКОРОчеННя, ХиЗУВАННя 
ЦиФРОЮ – Це ХиБНий 
ШЛяХ
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О
чікування українцями 
економічного підйому 
можуть бути виправдані 
тільки через модерніза-

цію виробничого капіталу, що 
потребує потужних та ефектив-
них інвестицій у засоби праці. 
Наша країна (на відміну від ін-
ших малорозвинених) має непо-
гану систему підготовки кадрів, 
але людські здібності залиша-
ються непотрібними без сучас-
ного технологічного озброєння: 
праця є непродуктивною, а біль-
шість завзятих до роботи шукає і 
здобуває її за кордоном. Безглуз-
діше національне господарство 
важко уявити. 

40 РОКІВ КРиЗи
Вітчизняний виробничий капі-
тал формувався перед Жовтне-
вою революцією (частково), про-
тягом 70 років утопічного соціа-
лізму (переважно), зокрема й на 
базі німецької техніки та облад-
нання після Другої світової 
вій ни. Основні фонди багатьох 
підприємств не модернізували 
протягом десятиліть від початку 
експлуатації. Національне гос-
подарство України тривала кри-
 за накрила не 2008-го, а близько 
40 років тому. Перебуваючи в за-
гальнотехнологічному провал  лі, 
економіка не може не потра-
пляти в середньострокові дис-

Капітальні виклики
У стані технологічного провал  ля економіка України приречена на кризи

Автор: 
Володимир 

Лановий

ЗАПАМОРОчеННя чи УСПІХи? 
Трійка найбільших металургійних 
компаній України («Метінвест 
Холдинг», «Інтерпайп» та 
Ferrexpo) протягом п’яти років 
мають намір інвестувати $8 млрд 
(сукупно) в переоснащення під-
приємств. У середині вересня 
прем’єр-міністр Микола Азаров 
дійшов несподіваного для бага-
тьох висновку: реалізація норм 
Податкового кодексу вивільнить 
бізнесу в 2012 році додатковий ін-
вестиційний ресурс – аж… 47 
млрд грн. Такі переможні реляції 
не новина в інформаційному про-
сторі. Однак вони слабко співвід-
носяться з реальністю. 
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ВІДДАЧА ВІД ВКЛАДЕНОГО. Прибутковість інвестицій та їх розподіл за галузями економіки                         України до фінансової кризи та рік тому

ЗВІДКИ ГРОШІ? Структура інвестицій в основний капітал у галузях економіки України за                                джерелами фінансування в 2007 році, %

Приріст прибутків на 1 грн інвестицій, коп.            Частка інвестицій галузі до їхнього загального обсягу, %

Кошти господарств                  Кредити банків                  Кошти населення                  Інвестфонди                  Державні і місцеві бюджети                  Іноземні інвестори
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пропорції капіталу та коротко-
тривалі кризи на товарних рин-
ках. Отже, завданням є заміна 
домінуючих рудиментних тех-
нологій індустріальної епохи на 
сучасні високотехнологічні (від 
автоматизованих виробничих 
комплексів до новітніх об’єктів 
інфраструктури, сервісу й управ-
ління). Задля цього потрібні на-
сичені інвестиції в основний ка-
пітал, а також в інфраструктуру.

ІНВеСТиЦІйНА ПОСУХА 
233 млрд грн сукупних інвести-
цій (включаючи закордонні) – 
найбільше, на що спромоглася 
система продукування капітало-
вкладень в Україні. Цей показ-
ник датується 2008 роком і щодо 
ВВП держави становить 24,6%. 
На початку глобальної фінансо-
вої кризи вкладення зменши-
лися до 151,8 млрд грн (у 2009-му 
16,6% ВВП). У 2010-му ситуація 
була ще тривожнішою: 130 млрд 
грн за рік (11,4% ВВП). І це при 

тому, що за розміром ВВП на 
душу населення Україна перебу-
ває на останньому місці в Європі. 
Тобто навіть з урахуванням того, 
що виробництво валового про-
дукту в нас є відносно найниж-
чим, лише мізерний його обсяг 
інвестується. Для порівняння: у 
ЄС діє обов’язкова вимога до 
країн-членів вкладати в капі  - 
тал мінімум 30% національного 
ВВП. З огляду на те що величина 
останнього в розрахунку на 
душу населення у середньому 
вдесятеро більша, ніж в Україні, 
виходить, що вітчизняні щорічні 
капіталовкладення (на одного 
мешканця) фактично в 30 разів 
менші. І це відношення до еко-
номік, які не є такими безна-
дійно технологічно відсталими, 
як українська. Ще одне порів-
няння – Китай: у країні (за 
виробничо-технологічним рів-
нем ще 10–15 років тому була 
схожа на нашу) щорічне інвесту-
вання – 40–46% ВВП. 

Отже, можна сказати, що в 
Україні акумулюються нікчемні 
за обсягами фонди капітало-
вкладень. Чи достатні вони для 
потреб оновлення і модерніза-
ції? Якщо співвіднести суми ін-
вестицій із вартістю національ-
ного основного капіталу, то 
отримаємо: 6,0% у 2008 році, 
3,9% – у 2009-му, лише 3,1% – у 
2010-му. За таких темпів інвес-
тування для простої заміни на-
явних капітальних засобів усіх 
видів – без розширення та якіс-
ного поліпшення бази виробни-
цтва – потрібно 20–30 років... У 
цьому контексті глузуванням 
видаються плани з поліпшення 
інвестиційної привабливості 
України, для реалізації яких, за 
підрахунками уряду, потрібно $1 
трлн. Абсолютно незрозуміло, 
звідки ж візьмуться ці гроші?

ВІД ДЖеРеЛ ДО ДЖеРеЛ 
Розмір інвестицій насамперед 
залежить від прибутковості ка-
піталу. Оскільки технологічна 
відсталість і випуск конкурен-
тоспроможної продукції несу-
місні, підприємства не здатні 
максимізувати доходи та при-
бутки. Окрім того, наявна в 
Україні система мотивації ко-
мерційної діяльності не спону-
кає до розвитку – багатьом про-
стіше паразитувати під належ-
ним ко руп ційним прикриттям. 

А загалом власники фінансо-
вих накопичень не зацікавлені 
вкладати свої гроші в економіку. 
Це, до речі, стосується не лише 
олігархів, а й усіх громадян: ак-
тивні інвестиції українців не пе-
ревищують 1% сукупних доходів 
(які, своєю чергою, становлять 
близько 90% ВВП країни). Але ж 
водночас потрібно усвідомлю-
вати, що капіталізація індиві-
дуальних прибутків можлива 
лише за умови фінансово-гро-
шової стабільності (коли капіта-
ловкладення не знецінюються 
зростанням цін і втратою вар-
тості нацвалютою). Крім того, 
незацікавленість в інвестуванні 
зумовлена політико-правовими 
проблемами бізнесу, який і далі 
діє у ворожому бюрократично-
рейдерському оточенні, позбав-
лений чесного судочинства.

РеСУРСНе ШКІДНиЦТВО  
Якість інвестиційного механіз  му 
визначається спроможністю спря-
мовувати потоки капіталу в галузі 
найвищої прибутковості. Зазна-
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чимо, що середнє по економіці 
значення співвідношення при-
росту прибутку й обсягів інвести-
цій у докризовому 2007-му стано-
вило 31,5 коп./грн, у 2008-му 
впало до від’ємного значення 
-54,5 коп./грн (внаслідок змен-
шення прибутку), а в 2010-му 
зросло до 44,6 коп./грн (див. 
«Віддача від вкладеного»).

До кризи найвищий приріст 
прибутку на 1 грн інвестицій був 
у фінансовому бізнесі (262 коп.), 
операціях з нерухомістю (65,2 
коп.), сільському господарстві 
(51,4 коп.) і торгівлі (36,5 коп.). 
Без особливих втрат пережила 
фінансовий розлад банківська 
система (яка у 2008–2009 роках 
призупинила видачу позик ре-
альному сектору), але отримала 
широкі можливості для бізнесу 
на державних облігаціях і ва-
лютних спекуляціях. Не дивно, 
що співвідношення приросту 
прибутків та обсягів інвестицій 
збільшилося у фінансовому сек-
торі 2010-го майже втричі – до 
660 коп./грн. Іншими галузями-
лідерами того ж року ста  ли про-
мисловість (63,2 коп./грн) і тор-
гівля та ремонт (37,5 коп./грн).

Як розподілялися капітало-
вкладення між секторами? У 
2007-му найбільшими були ін-
вестиції в промисловість – 34,1% 
загального обсягу, в операції з 
нерухомістю – 20,9%, транспорт 
і зв’язок – 16,8%. Капітальний 
внесок у найприбутковіші галузі 
був мінімальним: у банківську 
систему – 2,2%, у сільське госпо-
дарство – 5,3%. Тільки операції з 
нерухомістю приваблювали ін-
весторів – 20,9% загального об-
сягу капіталовкладень.

З початком глобальної фі-
нансової кризи лідерами з по-
глинання національних капіта-
ловкладень стали промисловість 
(понад 37% усіх інвестицій), опе-
рації з нерухомістю (21,9%) і 
транспорт та зв’язок (16,9%). З 
них лише промисловість мала 
приріст прибутків, вищий за се-
редній. Вкладення в найприва-
бливіші сектори – фінансово-
банківський та торгівлю – чи не 
на останніх позиціях: 1,5% і 1,2% 
усіх інвестицій.

Таким чином, маємо невід-
повідність розподілу інвестицій 
важливому критерію – прибут-
ковості. Також є високою інерція 
фінансових потоків, які здебіль-
шого орієнтовані на поповнення 
основних фондів застарілих гос-

подарських комплексів (промис-
ловість, транспорт та зв’язок) із 
низькою віддачею. Міцними за-
лишаються й перешкоди міжга-
лузевому перепливу капіталів 
(наприклад, у фінанси, сільське 
господарство, комунальні послу-
 ги, телекомунікації тощо), висо-
кими – бар’єри входження у біз-
нес. Типовий приклад – банків-
ський сектор: не всім охочим 
увійти до касти обраних видають 
ліцензії; не треба вкладати гроші 
(прибутки робляться чужим 
коштом); в українських реаліях 
практично відсутній вільний рух 
капіталів (зокрема, шляхом від-
критого продажу акцій фінуста-
нов). Те саме можна сказати й про 
інші привабливі галузі. 

Консервативність перерозпо-
ділу фінансових капіталів (надто 
велика їхня частина зосереджу-
ється в малоприбуткових галу-
зях) істотно знижує рівень за-
гального співвідношення при-
ріст прибутків/обсяг інвестицій. 
Отже, за певного обсягу останніх 
прибутків утворюється відносно 
менше. І що менше отримуємо 
прибутків від перерозподілу, то 
відносно менше інвестицій фор-
мується для наступного ділового 
циклу. І так далі з пониженням 
коефіцієнта. 

ПРичиНи НееФеКТиВНОСТІ 
Першопричиною неефективно-
сті розподілу фінансових інвес-
тицій є неринкове походження 
їхньої основної частини (див. 
«Звідки гроші?»). Неринкові 
джерела (власні кошти підпри-
ємств та організацій, державний 
і місцевий бюджети) у 2007 році 
давали 2/3 всього потоку капі-
талу. Зазвичай власні господар-
ські накопичення використову-
ють самі компанії просто для 
заміни зношених елементів ос-
новного капіталу, що жодним 
чином не сприяє оновленню га-
лузей і технологій. 

Бюджетні капіталовкладен-
 ня взагалі розпорошують між 
майже всіма галузями націо-
нального господарства (від со-
ціа льної інфраструктури до ву-
гільних підприємств і банків-
ських установ). Проте очікувати 
ефективності цих вкладень не 
можна за визначенням, оскільки 
чиновники, вибираючи проекти, 
не керуються критерієм прибут-
ковості. В останні роки спостері-
гається безсоромне викидання 
на вітер бюджетних інвестицій: 

під час погашення боргів збан-
крутілих банків, виконання зо-
бо  в’язань НАК «Нафтогаз Укра-
їни», навіть без погодження ви-
трат із парламентом… Водночас 
левова частка ринкових інвести-
цій (банківські кредити, кошти 
населення, приватних фондів 
тощо) спрямовуються не так у 
виробничі, як у посередницькі 
галузі… А недостатність капіта-
лів ринкового походження зу-
мовлена передусім утробним рів-   
нем розвитку грошо во-кредит- 
ного та фондового ринків.  

У ПІСОК
Принциповою особливістю так 
званої інноваційно-інвестиційної 
моделі нової влади стала макси-
мальна централізація фінансо-
вих капіталів у руках держави з 
метою ескалації будівництва ве-
ликих інфраструктурних об’єктів. 
Для такої централізації держава 
витягує до скарбниці засоби з ін-
вестиційних джерел у необмеже-
них обсягах:

– національна банківська 
система передала до бюджету 
для фінансування його дефі-
циту й покриття збитків дер-
жустанов 82% усіх нових заоща-
джень: 66,7 млрд грн за 2010-й;

– іноземний фінансовий ка-
пітал переорієнтувався на ку-
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півлю держоблігацій: на міжна-
родних і внутрішньому ринках 
(плюс пряме кредитування бю-
джету) уряд запозичив у 2010-му 
68,5 млрд грн;

– чимало господарських ор-
ганізацій змушені платити по-
датки авансом;

– зобов’язання перед суб’єк-
тами господарювання (повер-
нення ПДВ, дотації тощо) уряд 
виконує частково і не завжди 
вчасно.

Цей перелік заходів можна 
продовжувати, але загалом цен-
тралізація ресурсів у 2010-му 
становила приблизно 150–  155 
млрд грн. Однак втрати реальної 
економіки від цього складно 
уявити… І орієнтація держав-
них інвестиційних потоків на  
будівництво інфраструктурних 
об’єк тів не компенсує їх. Адже 
потрібно розуміти, що ці дер-
жавні накопичення є результа-
том не шалених бюджетних до-
ходів, а, навпаки, безпрецедент-
них запозичень за надзвичайного 
дефіциту урядового кошторису. 
Але ж навіщо вкладати кредити 
в неприбуткові об’єкти, якими  
зазвичай є інфраструктурні 
споруди (мости, автомобільні й 
залізничні шляхи та переїзди, 
аеродроми, розв’язки на пере-
хрестях, тунелі тощо)?.. Це все 

одно, що лити воду в пісок… Ди-
намічні темпи будівництва до-
цільні за високої прибутковості 
економіки, а не за збитковості, за 
рахунок реальних накопичень, а 
не безнадійних боргів. Але й при 
цьому інфраструктурні об’єкти 
не можуть зводитися, виперед-
жаючи капіталовкладення в при-
буткові виробничі галузі!

Тим більше держава не має 
відбирати в приватного сектору 
фінансові фонди, що орієнтовані 
на продуктивне та прибуткове 
виробництво, і вкладати їх у па-
сиви. Особливо без публічного 
висвітлення та обговорення 
прое ктів, а в деяких випадках 
проведення опитування (плебіс-
ци  ту). Чиновники повинні не 
лише повідомляти громадян че-
рез ЗМІ, а й робити макети (з 
при в’язкою до місцевості) та ви-
ставляти в публічних місцях. 
Якщо й розбудовувати інфра-
структуру, то на основі найкра-
щих, найсучасніших, найтехно-
логічніших проектів. Адже ці 
споруди функціонуватимуть 50–

100 років, і треба не соромитися 
того, що побудували. Прикла-
дом можуть бути різні країни, 
ті самі Японія та Китай чи, ска-
жімо, ОАЕ, де темпи приросту 
інвестицій є найвищими у світі 
й споруджують не тільки най-
кращі дороги, морські канали, 
затоки та острови, а загалом 
які завгодно об’єкти: транс-
порт ні, ландшафтні, енергетич-
 ні, готельні, торговельні, офі сні, 
спортивні… В околицях Абу-
Дабі започатковується найбі ль-
 ша у світі індустріальна зона 
«Халіфа» площею 417 км2, де 
розмістяться підприємства на-
фтохімії, металургії, біотехно-
логій, фармацевтики, електро-
ніки, харчової промисловості, 
логістики тощо. Цікаво, що там-
тешній уряд зводить для зони 
порти, дороги, інші комунікації, 
а кошторис становить лише 
$7,2 млрд. Що спостерігається в 
Укра  їні? Будується Дарницький 
міст вартістю 9,5 млрд грн. По-
дейкують, що це найдорожчий 
міст у світі. 

чУЖий ДОСВІД
Практика подолання економічних криз
На сучасному етапі розвитку людські спільноти спроможні долати економічні 
кризи і занепади власними силами й засобами. Це відбувалося й відбувається 
в різних країнах і Європи, і Америки, і Азії. Вихід з економічних криз 
пов’язаний зазвичай зі структурно-виробничим оновленням наявного суспіль-
ного капіталу. Особливо вражаючим є досвід Японії та Китаю – світових ліде-
рів, які в різні часи після тривалого панування антиринкових режимів (відпо-
відно феодально-імперської та комуністично-волюнтаристської монополій) 
змогли вивести свої економіки на належний рівень. Для того щоб запрацював 
механізм оновлення суспільного капіталу, їм довелося замінити командно-
ієрархічні моделі економічного обороту на приватно-ринкові, вільні та конку-
рентні. Уряди цих країн послідовно провадили накопичувальну макроеконо-
мічну політику і сприяли зростанню капітальних інвестицій. Виведення заста-
рілих підприємств з експлуатації та самооновлення капіталу відбувалося, 
зокрема, завдяки конкуренції в приватному секторі. Попри цілковиту депре-
сію, у якій перебували економіки Японії (1940–1950-ті роки) та Китаю (1960–
1970-ті), у надрах їхніх ринкових систем створювалися альтернативні наявним 
технології, виробництва, галузі, які, зрештою, і забезпечили надзвичайні 
темпи зростання. Саме в такі галузі спрямовувалися нові та вивільнені зі ста-
рих виробництв ресурси… Ці «східні дива» сталися на наших очах – господар-
ські системи Японії та Китаю оновилися і реструктурувалися.

ВиСНОВКи-ПРОПОЗиЦІї 
Держава має бачити економічні реалії, а не просто піклуватися про імідж. Ресурси 
для економічного розвитку не варто підривати заради угамування чиїхось фінансо-
вих апетитів, приватні ініціативи доцільно не подавляти (податковим законодав-
ством, наприклад), а підтримувати. Треба швидше зрозуміти складність і масштаб-
ність реорганізації-рекапіталізації, необхідних українській економіці. Як мінімум: 
– рішуче перейти до вільної конкурентно-ринкової моделі; 
– побудувати нові ринкові інвестиційний та інноваційний механізми, в основі яких – 
орієнтація на максимальну прибутковість і на громадян як головних інвесторів; 
– започаткувати накопичувальну макроекономічну модель та прогресивну публічну 
багатовекторну систему державного інвестування; 
– сприяти поліпшенню бізнес-клімату (правовий і митно-податковий режими, сис-
тема дрібного інвестування тощо); 
– позбутися «чорних дірок» економіки, які поглинають суспільні кошти.
Такі мінімальні інституційні зміни можуть бути передумовою матеріального онов-
лення наявного виробництва, що можливе за збільшення щорічного інвестиційного 
потоку до 350–400 млрд грн через два-три роки. Саме ж оновлення потребуватиме 
щонайменше десятиліття. І це за сприятливої кон’юнктури на світових ринках. 

ДОГНАЛИ Й 
ПЕРЕГНАЛИ! 
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П
онад шість годин провів у 
полоні на автомобільній 
стоянці журналіст Дмитро 
Федоренко. Паркувальни-

 ки вимагали в нього 50 грн за 
стоянку, при цьому відмовляю-
чись надати будь-які документи, 
на підставі яких він мусив пла-
тити. Лише пізно вночі після 
втручання наряду міліції його 
відпустили. Наш колега ще легко 
відбувся: подекуди паркуваль-
ний «сервіс» включає в себе і по-
биття непоступливих автомобі-
лістів. Трапляються курйози, 
коли охоронці не випускають зі 
стоянок без оплати машини ря-
тувальних служб. Такі інци-
денти – наслідок непрозорих 
схем у паркувальному бізнесі. 
Розроблені ще «молодою коман-
дою» мера Леоніда Черновець-
кого, вони вірно служать новим 
господарям Києва.

КУДи ЗНиКАЮТь ГРОШІ
Офіційно єдиним оператором 
паркування в Києві з 2007 року є 

комунальне підприємство «Ки-
ївтранспарксервіс». Тобто зби-
рати гроші з водіїв, які залиша-
ють свої автівки під відповід-
ними знаками на узбіччях та 
тротуарах чи на так званих ніч-
них паркувальних майданчиках, 
має право тільки це КП. Його та-
риф за використання нічних 
паркінгів становить 11–13 грн на 
добу залежно від зони. Денні 
міський монополіст має право 
обслуговувати тільки само-
стійно, а нічні йому дозволено 
передавати у платну експлуата-
цію підприємцям. У додатку до 
міськбюджету столиці на 2011 
рік вказано, що всього на балансі 
КП «Київтранспарксервіс» пере-
буває 1166 паркувальних май-
данчиків, з яких 649 – нічні. За-
гальна кількість машино-місць, 
які, згідно з рішенням Київради, 
має експлуатувати це підприєм-
ство, сягає 100 тис. 

Щороку Київтранспарксер-
віс, річний оборот якого, за оцін-
ками експертів, протягом кіль-

кох останніх років сягав 160 млн 
грн, до бюджету міста чомусь пе-
рераховував не більше ніж 5–6 
млн грн на місяць. Керівництво 
комунального підприємства по-
яснювало це тим, що реально 
організація обслуговує менше 
майданчиків, ніж за нею закрі-
плено. Мовляв, усі вони перебу-
вають на її балансі лише номі-
нально, оскільки, ігноруючи рі-
шення Київради, свої паркінги 
Київтранспарксервісу не переда-
ють районні комунальні КП. До 
того ж, за словами чиновників 
Київської міської державної ад-
міністрації, які курирують це 
питання, столичні автомобі-
лісти ніколи не заповнювали 
стоянки на 100%, не завжди пла-
тять за їх використання, а Київ-
транспарксервіс має великі екс-
плуатаційні витрати. Донедавна 
до бюджету Києва фактично по-
трапляв лише паркувальний 
збір (місцевий податок), який, 
згідно з чинними на той момент 
нормативними актами, платили 

Паркування корупції
Понад 100 млн грн щороку заробляють спритні ділки в Києві  
на тіньових схемах з автостоянками
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самі водії в розмірі 0,51 грн за 
годину використання машино-
місця на обладнаному майдан-
чику. Решту грошей, зароблених 
на паркуванні, Київтранспарк-
сервіс як самостійний суб’єкт 
господарювання витрачав на 
якісь власні потреби. Пораху-
вати, скільки коштів за одиницю 
часу реально збирають із водіїв 
працівники цього підприємства 
було практично неможливо. 
Адже про те, щоб перейти на 
безготівкові розрахунки за пар-
кування, ніхто не попіклувався. 
Наразі на 1166 паркінгах Київ-
транспарксервісу встановлені й 
працюють лише 57 паркоматів.

НОВІ ПРАВиЛА
Правила гри на ринку істотно 
змінив новий Податковий ко-
декс. З 1 січня оператори цього 
бізнесу мають сплачувати аван-
сом до міськбюджетів незалежно 
від використання чи невикорис-
тання майданчика збір за пар-
кування в розмірі від 0,03% до 
0,15% мінімальної зарплати на 
добу за експлуатацію одного 
квадратного метра. Тобто 0,28–
1,41 грн. У столиці депутати 
міськради наприкінці мину-
лого року встановили для Київ-
транспарксервісу максимальні 
ставки цього збору, зобов’язавши 
підприємство сплачувати до бю-
джету 2,8–6,7 грн (залежно від 
зони) за машино-місце на добу. 
Та КП і далі перераховувало 
вчетверо-вп’ятеро менше від 
розрахункових сум.

З’ясувати, що насправді від-
бувається в цій галузі, спробу-
вали депутати міськради. У бе-
резні вони створили тимчасову 
депутатську комісію з питань 
контролю цільового та ефек-
тивного використання коштів 
Київтранспарксервісу. Звіт цієї 
комісії з’явився в липні. Згідно з 
ним міський оператор парку-
вання не може сьогодні на на-
лежному рівні платити до міськ-
бюджету, оскільки реально об-
слуговує лише 20% паркінгів. 
На квартал КП вносить близько 
12 млн грн збору за паркування. 
Відповідно до висновків депу-
татської комісії це означає, що 
міська скарбниця недоотри-
мує з цього джерела 150–170 
млн грн на рік. «80% парку-
вальних майданчиків перебува-
ють сьогодні в тіньовому сек-
торі, – каже голова контрольної 
комісії Київради депутат Юрій 

Дмитрук. – Їх і далі контролю-
ють або районні парксервіси, 
або СПД (суб’єкти підприєм-
ницької діяльності), які збира-
ють із водіїв гроші за парку-
вання, не маючи при цьому 
жодних дозвільних документів 
на свою діяльність. Вони нікому 
не перераховують жодної плати 
за експлуатацію автостоянок. 
Чому так виходить – питання до 
податкової інспекції та правоо-
хоронних органів».

ПОЗА ЗАКОНОМ
Новий керівник КП «Київтранс-
парксервіс» Андрій Дудко стве р-
джує, що підприємство вже ак-
тивно працює над збільшенням 
надходжень від паркування до 
бюджету. Але чи піде далі роз-
мов? Складно логічно пояснити, 
чому районні парксервіси не лік-
відовано, наприклад, одразу ж 
після розпуску в Києві райрад 
(чотири таких районних КП і 
далі працюють й, за словами 
членів контрольної комісії, не 
сплачують до бюджету жодної 
копійки). На думку більшості 
експертів, Київтранспарксервісу 

їхнє існування потрібне, щоб 
пояснити свої скромні офіційні 
прибутки. Спеціалісти також 
сумніваються, що міський мо-
нополіст паркування почне на 
належному рівні поповнювати 
міськбюджет і після ліквідації 
районних парксервісів. Тим паче 
що депутатська комісія не зафік-
сувала в діяльності організації 
взагалі жодних порушень, що 
вельми дивно. 

«Керівництво цього кому-
нального підприємства протя-
гом кількох років нічого не ро-
било для того, щоб офіційно за-
кріпити за собою паркувальні 
майданчики на підставі земле-
відведень, як того вимагає Зе-
мельний кодекс, і тільки обіцяло 
перейти на безготівкові розра-
хунки, – стверджує голова гро-
мадської організації «Комітет 
прямої дії» Дмитро Гнап. – Жо-
ден із 1166 майданчиків за КП 
землевідведенням офіційно не 
закріплений. До того ж почина-
ючи з 2007 року воно закупило 

57 паркоматів коштом бюджету, 
причому за кілька приладів пла-
тило по €9 тис. за штуку, тоді як 
компанія «Баррел-Україна», що 
встановлює їх в усіх містах кра-
їни, крім Києва, оцінює ці апа-
рати у $800 за одиницю». 

Київрада, затверджуючи 
звіт депутатської комісії, чомусь 
не зажадала від міського моно-
поліста перейти на безготівкові 
розрахунки з водіями й офор-
мити землю під паркінгами на 
підприємство. Зараз ця земля 
перебуває в комунальній влас-
ності. Нові правила паркування, 
затверджені Кабінетом Міні-
стрів, дозволяють операторові 
паркування не переводити її на 
себе. Та це, на думку експертів, 
суперечить Земельному кодексу 
і здоровому глузду. Адже в та-
кому разі КП може і далі, поси-
лаючись на самозахоплення 
його майданчиків, не платити 
паркувального збору до бюд-
жету й приховувати реальну 
кількість машино-місць. «Тобто 
ґрунт для корупційних схем у 
Київтранспарксервісу залиша-
ється», – підсумовує Дмитро 
Гнап.

З ним погоджується екс-
заступник начальника Головар-
хітектури КМДА Віктор Глеба. 
«Майданчик, закріплений за 
підприємством на основі земле-
відведення, у нього ніхто віді-
брати не зможе, – пояснює ко-
лишній чиновник. – А так у Ки-
ївтранспарксервісі завжди мо- 
жу  ть сказати, що міліція їм не 
допомагає звільняти майдан-
чики від несумлінних конкурен-
тів, а прокуратура ще й «дахує» 
підприємців, які зайшли на них 
із власною охороною і шлагбау-
мами шляхом самозахоплення». 

Водночас отримати офіційне 
землевідведення під 60% парку-
вальних місць у Києві немож-
ливо. За словами Віктора Глеби, 
їх заборонено використовувати 
під паркування, оскільки всупе-
реч будівельним нормам і пра-
вилами недотримані відстані 
цих майданчиків від фасадів 
будинків та зупинок громад-
ського транспорту, вони розмі-
щені на інженерних комуніка-
ціях або тротуарах, ширина яких 
цього не дозволяє, тощо. Такі 
землевідведення ні Санітарно-
епідеміологічна служба, ні МНС 
не погодять. Тобто більшість 
столичних парковок – поза зако-
ном. 

МІСьКА СКАРБНиЦя 
НеДООТРиМУЄ  
ВІД ПАРКУВАННя  
150–170 МЛН ГРН НА РІК
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П
ісля літніх канікул учні 
та вчителі повертаються 
до класів усюди: від То-
ронто до Вроцлава, від 

Лондона до Рима. Однак цього 
року школи опинились у центрі 
глобальної боротьби ідей. У ба-
гатьох країнах освіта нині є  
центральною темою політичної 
дис  кусії, а реформатори, які від-
чайдушно намагаються вдоско-
налити її, збирають найкращі 
зразки навчальних практик з 
усього світу.

Чому саме сьогодні? По-
перше, через величезний обсяг 
доступних даних про результа-
тивність освіти – і не лише 
власне за країнами, а й порів-
няно з іншими. 2000 року Між-
народна програма оцінки освіт-
ніх досягнень учнів (PISA) 
ОЕСР – клубу заможних дер-
жав – почала відстежувати рі-
вень навчальної підготовки 
учнів віком до 15 років у 32 краї-
нах. Багато фігурантів рейтингу 
були шоковані своїм місцем у 

ньому (див. «Відмінники»). 
Рівень шкільної освіти оціню-
вали і ще деякі організації. Між-
народна консалтингова компа-
нія McKinsey відстежує, де сис-
тема освіти за останні кілька 
років поліпшилася.

Технологія теж зробила свій 
внесок у розвиток освіти. Після 
кількох фальстартів тепер бага-
 то хто вірить, що інтернет може 
реально змінити підхід до на-
вчання дітей. Саме тому на-
стільки успішними є заклади на 
кшталт американської Академії 
Хана (некомерційна організація, 
яка пропонує понад 2600 міні-
лекцій на YouТube). Експери-
менти часто заразні: що більше 
країн пробують якісь новинки, 
то більше інших придивляються 
до результатів і копіюють їх.

Однак понад усе змінилася 
якість політичних дискусій на-
вколо освітнього питання. Зок -
рема, втратили актуальність 
«три основні причини» поганої 
якості шкільного навчання. 

Профспілки вчителів довго на-
полягали на тому, що неефек-
тивність західної моделі здобу-
вання знань можна списати на 
мізерне державне фінансування, 
розподіл за соціальними кла-
сами, а також культуру, яка не 
цінує освіти. Ці елементи справ-
ляли вплив на якість педагогіч-
ного процесу, але не вони єдині 
визначили нинішній результат.

Припущення, що якість 
шкіль  ної освіти визначається 
кількістю витрачених на неї ко-
штів, критикують найдужче. 
Помітна частина із 20 еконо-
мічно найуспішніших країн – 
членів ОЕСР подвоїли чи потро-
їли її фінансування в реальному 
вираженні в період між 1970 і 
1994 роками, одначе, як наслі-
док, ефективність навчального 
процесу багато де стагнує. Ос -
вітні досягнення сильно різ-
няться навіть серед держав, які 
на кожного учня витрачають од-
накові суми. Видатки на освіту 
найвищі у США, і все ж Америка 

Велика шкільна революція
Освіта залишається найскладнішим завданням у реформі 
державного сектору. Однак що більше країн на неї зважуються,  
то більше уроків засвоюють
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плентається позаду інших роз-
винених країн за загальними 
результатами щодо середньої 
школи. Голова аналітичної 
групи в межах PISA Андреас 
Шляйхер вважає, що в різниці 
між підготовкою учнів різних 
країн лишень близько 10% зале-
жить від грошового забезпе-
чення.

Чимало хто досі наполягає 
на тому, що різницю в якості 
освіти визначає належність до 
соціального класу. Член освіт-
ньої профспілки Мартін Джон-
сон вказує на «нерівність між 
класами – чи не найбільшу се-
ред багатих країн» у Великій 
Британії – як на причину пога-
них показ ників серед тамтешніх 
учнів. Проведене науковцями 
Оксфордського університету до-
слідження реформ упродовж 
останніх 10 років підтверджує це 
припущення. Його результати 
свідчать, що, попри поліпшення 
освітніх досягнень, довготрива-
лий і чималий розрив у якості 
підготовки школярів ледь змен-
шився. Серед дітей із неблаго -
получного середовища ризик 
низьких оцінок досі серйозні-
ший. Американське досліджен-
 ня теж підтримує це твер-
дження: Ден Ґолдгабер із Ва-
шингтонського університету 
ка   же, що «позашкільні чинни-
 ки» на кшталт рівня доходу сі  м’ї 
на 60% визначають успішність 
дитини.

Однак причин низької ефек-
тивності шкіл значно більше, 
ніж припускають прихильники 
освітнього егалітаризму. В Ав-
стралії, наприклад, різниця в 
доходах населення дуже велика, 
однак в останньому досліджен-    
ні PISA країна опинилася на по-
хвальному дев’ятому місці. Ки-
тай, де показник соціальної рів-
ності стрімко перетворюється на 
один із найнижчих у світі, у рей-
тингу перший.

Безперечно, ще одним чин-
ником є культура. Багато азій-
ських батьків приділяють куди 
більше уваги оцінкам дітей, ніж 
тата й мами на Заході, й спону-
кають школи у своїх країнах до-
сягати більших результатів. Сін-
гапур, Гонконг і Південна Корея 
впевнено розташувалися нагорі 
рейтингів McKinsey (див. «Зна-
чне поліпшення»). Деякі за-
хідні держави теж демонструють 
непогані успіхи, однак є вели-
чезні розбіжності в якості підго-

товки в межах країни. Навіть 
якщо порівнювати з азійцями, 
багато західних освітніх систем 
могли б легко вирватись уперед, 
якби просто зрівняли якість на-
вчання у своїх найгірших шко-
лах зі стандартами в найкра-
щих.

То ж у чому секрет успіху? 
Єдиного рецепту немає, але ви-
мальовуються чотири важливі 
елементи: децентралізація (по-
вернення самоврядування шко-
лам), акцент на учнях із низькою 
успішністю, вибір різних видів 
шкіл і високі вимоги до вчите-
лів. Ці елементи можна помі-
тити у трьох країнах та регіонах, 
що здобули високі оцінки 
McKinsey: Онтаріо, Польщі та 
Саксонії.

РеФОРМи БеЗ АГРеСІї
«Онтаріо справді вражає», – за-
хоплено розповідає сер Майкл 
Барбер, колишній голова під-
розділу з оцінювання освіти у 
світі в McKinsey, а нині співро-
бітник провідної міжнародної 
навчальної компанії Pearson. У 
цій провінції Канади високий 
відсоток іммігрантів. Для бага-
тьох із них англійська не є рід-
ною мовою, однак тепер там діє 
одна з найефективніших систем 
шкільної освіти. Це результат 
упровадження «реформи без 
агресії», як називають її автори.

Коли 2003 року Далтона 
Макґвінті обрали прем’єр-мініс-
тром Онтаріо, він розпочав «ре-
форму всієї системи». Замість 
того щоб керувати реформами з 
центру, уряд спонукав школи 
ставити власні завдання й від-
рядив досвідчені команди, які 
мали допомогти їм із цим упора-
тися. Школи, де навчалося ба-
гато дітей іммігрантів, могли 
звертатися по спеціальну допо-
могу і обрати між двома варіан-
тами: продовжити навчальний 
день або довше працювати з 
учнями, які не встигають.

Реформатори Онтаріо звер-
нули особливу увагу на здобуття 
повної громадської підтримки. 
Кожна школа – навіть із найвід-
даленіших регіонів, до яких до-
водиться добиратися повітря-
ним транспортом, – мала покра-
щити свої показники в результаті 
реформ і продемонструвати про-
грес на регулярних перевірках. 
Такі зусилля обійшлися неде-
шево. Від 2004 року загальні ви-
датки на освіту зросли на 30%. 

Результативність викликає за-
питання. Напередодні напруже-
них для Макґвінті виборів на-
ступного місяця деякі критики 
стверджують, що голоси міських 
шкіл столиці провінції, Торонто, 
дадуться йому надто легко, ос-
кільки покращення зазвичай 
видно відразу, а складніші про-
блеми виявляються пізніше. Од-
нак Онтаріо вже стало синоні-
мом децентралізованої реформи, 
що зажила популярності.

Польща дає не менш вража-
ючі уроки. Вроцлав, її четверте 
за величиною місто, не може 
змагатися з Варшавою за бізнес-
активністю чи Краковом за кра-
сою, але його загальноосвітні за-
клади потрапили до категорії 
«значно вищої за середню» в 
рейтингу PISA, відчутно випере-
дивши Британію та Швецію, а 
також суперників із колишнього 
східного блоку.

Польща, як і Онтаріо, на 
власному прикладі показує пе-
реваги децентралізації. Країна 
скористалася нещодавно здобу-
тою свободою, аби розпроща-
тися з централізованою систе-
мою, в якій близько половини 
учнів вступали до вишів, а ре-
шта, як «корм для заводів», ішла 

«позашкільні 
чинни  ки»,  
на кшталт  
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Відмінники
Оцінки в балах (і місце в рейтингу) PISA, 2009 рік
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до менш престижних техніку-
мів. Фінансування й адміністра-
тивні питання досі контролюють 
держслужбовці, але директори 
шкіл мають право самі обирати 
вчителів, а також навчальні про-
грами, запропоновані приват-
ними установами. Національні 
іспити у віці 12–13, 15–16 та 
18–19 років і додаткові щорічні 
тести дають місцевій владі змогу 
ретельно відстежувати успіш-
ність шкіл.

Директор СШ № 12 Данута 
Дашкевич-Ордиловська святкує 
черговий вдалий рік. Її школа 
показує чудові результати з точ-
них дисциплін та мов: нині досі 
популярна англійська, але по-
вертається й російська. «Тепер, 
коли їх не змушують вивчати ро-
сійську, як їхніх батьків, вони 
вважають, що знати її ко-
рисно», – каже вона. Директор 
визнає, що учні її школи відчу-
вають певний тиск («Надто вели-
кий, – нарікає один із батьків ко-
лишнього учня. – Як наслідок – 
значно більше дітей доводиться 
вести до психолога, щоб зняти 
стрес»). Але заступник мера 
Ярослав Обремський надзви-
чайно тішиться успіхами хлоп-
чиків та дівчаток його міста.

Обремський наочно показує, 
наскільки місцевий патріотизм 
здатен поліпшити школи. «Ми 
можемо краще, – каже він. – 
Мене тільки непокоїть, що ми 
недостатньо надихаємо нашу 
еліту. Як нам створити поль-
ський Оксфорд чи Гарвард? Ми 
ще не досить наполегливо про-
суваємо справді найкраще». На 
роль національного уряду в удо-
сконаленні системи освіти він 
дивиться скептично: влада, на-
приклад, підписала із проф-
спілками вчителів договори, 
які, на його думку, дають їм за-
багато повноважень. У словах 
Обремського відчутно дух су-
перництва. «Погляньте, хто від-
разу після нас у рейтингу, – 
каже він. – Найуспішніші регі-
они – одні з найбідніших на 
сході країни. Вони наступають 
нам на п’яти».

УРОКи З НІМеччиНи
У першому дослідженні PISA, 
проведеному 2000 року, учні ні-
мецьких шкіл опинилися значно 
нижче за середній результат 
країн – учасниць ОЕСР із чи-
тання й грамотності. Це «справді 
шокувало освітню систему», ка-

 же Ульріке Ґрайнер, учителька з 
Ройтлінґена, що на південному 
заході Німеччини. Дослідження 
показало, що тут зв’язок між еко-
номічним статусом і успіхами в 
навчанні сильніший, ніж у будь-
якій іншій країні ОЕСР. Такий 
результат люди списували на 
систему, яка розподіляла учнів 
за школами залежно від проде-
монстрованих ними в 10-річно-
 му віці здібностей. Після цього 

почалися регіональні «змаган-
 ня» реформ, і переможницею – 
на подив багатьох – виявилася 
Саксонія з колишньої НДР, яка 
дісталася п’ятого місця в рей-
тингу McKinsey.

Від моменту об’єднання Ні-
меччини ця федеральна земля 
відновила історичні міста, як-то 
Лейпциг і Дрезден, однак їх досі 
псують квартали однакових ба-
гатоповерхівок комуністичних 
часів. Старий режим дотепер 
впливає і на освіту. Західноні-
мецький соціал-демократ Воль-
фґанґ Новак, який і проводив 
шкільні реформи, пояснює: «Ми 

хотіли забути ідеологію, але й 
зберегти найкраще зі старої схід-
ної системи – гімназії для тих, 
хто орієнтується на науку, а ще 
більше уваги приділяти серед-
нім школам для решти учнів». 
Над звичайно важливим елемен-
том реформи було закриття «га-
уптшуле» – шкіл третього рівня 
для учнів із невеликими ака-
демічними досягненнями. «Це 
жахливо впливає на інтеграцію і 
на результати», – каже Новак. 
(Найкращі китайські школи, до-
дає сер Майкл Барбер, теж від-
мовилися від захоплення відмін-
никами, аби забезпечити достат-
ньо уваги тим, хто вчиться гірше. 
Ця проблема впливає і на успіш-
ність у Британії.)

Багато батьків згадують ко-
муністичну Східну Німеччину 
як місце, де надавали освіту 
найкращого рівня в старших 
класах у численних якісних се-
редніх школах, однак мало хто 
жалкує за ідеологічним проми-
ванням мозку, яке йшло з нею в 
комплекті. Саксонія зберегла 
елемент вибірковості, але учні 
тут тепер приходять до серед-
ньої школи у 13 років, а не в 11. 
Завдяки цьому помітна разюча 
різниця в успішності, особливо 
серед хлопців. «У 11 іще рано 
оцінювати їхні можливості», – 
каже Новак.

У ПОЛьщІ ДиРеКТОРи ШКІЛ 
МАЮТь ПРАВО САМІ 
ОБиРАТи ВчиТеЛІВ, А ТАКОЖ 
НАВчАЛьНІ ПРОГРАМи 
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Іспити в Саксонії, що їх ра-
ніше проводили самі школи 
або ж вони відбувалися під не 
дуже пильним контролем ви-
щих установ, тепер відкриті для 
зовнішніх перевіряльників. У 
середній школі Ґоттліба Бінерта 
у Плауені – передмісті Дрез-
дена – директор Ґерт Ґорскі по-
яснює: що успішніше вчаться 
учні в школі, то більше різних 
шляхів вони обирають, хоча 
часто схиляються до неакаде-
мічних дисциплін. Хлопці й ді-
вчата з нижчою успішністю ви-
пускаються зі школи у 15 років 
із базовою кваліфікацією, за-
звичай із якимись практичними 
навичками. «Ми не проти бути 
СШ, де здобувають знання деякі 
учні з академічних груп із ниж-
чою успішністю, – каже Ґор-
скі, – якщо цими середніми ре-
зультатами ми можемо пиша-
тися». Нинішнього року Берлін 
та Гамбург пішли за прикладом 
Саксонії і скасували неповні се-
редні школи («гауптшуле») для 
учнів із нижчою успішністю.

У Великій Британії, яка за 
кілька останніх років опусти-
лась у рейтингу PISA, до таких 
практик уважно пригляда-
ються. Міністр освіти з Консер-
вативної партії Майкл Ґоув се-
ред уроків, винесених із рей-
тингу PISA 2009 року, відзначає 
«розширення автономії шкіл, 
суворішу відповідальність, під-
няття престижу професії та по-
силення контролю над дисци-
пліною». Аби урізноманітнити 
школи, уряд збільшує кількість 
незалежних академій (це ново-
введення Тоні Блера), що мають 
замінити обов’язкові школи під 
управлінням місцевої влади, а 
ще він дозволив створювати 
вільні школи під керівництвом 
батьків, благодійних організа-
цій та місцевих груп.

Однак запровадження но-
вих видів загальноосвітніх за-
кладів іще не гарантія кращих 
результатів. Швеція, яка так 
подобається Ґоуву своїми не-
залежними державними віль-
ними школами, в міжнародних 
рейтингах мала чорну смугу. 
Тамтешній азарт до відкриття 
нових видів шкіл не підкріп-
лений достатньою ретельністю 
перевірок, які мають допомогти 
слабшим із освітніх закладів 
виправити свої хиби. Ті, хто 
скептично оцінює порівняно 
нещодавній експеримент такого 

роду в США, чартерні школи із 
приватним фінансуванням, – 
вважають, що політики «заба-
гато вклали» в них, аби їх за-
крити, коли вони даватимуть 
низькі результати. Дозвільні 
процедури для інноваційних 
шкіл мають бути жорсткими, 
аби невдалі експерименти не 
тривали, а на провали не за-
плющували очі.

Загалом розвиток чартерних 
шкіл в американських містах до-
дав динаміки одній зі складні-
ших ділянок реформи. Ці освітні 
заклади націлені на найбідніші 
верстви суспільства, де праг-
нення часто досить низькі. Крім 
того, поява нових послуг у нав -
чальній сфері приваблює людей, 
які зацікавлені в ній і мають ор-
ганізаторські здібності, але не 
люблять бюрократії.

Маса даних свідчить, що як 
прибуткові, так і неприбуткові 
нововведення можуть бути 
успішними. Різноманітність у 
виборі шкіл дає змогу зосереди-
тись на тому, який саме спосіб 
здобуття знань є найефективні-
шим, особливо у галузях, що ви-
кликають труднощі. А ще ство-
рити умови роботи, не дотриму-
ючись обмежень, установлених 
місцевою владою і профспіл-
ками вчителів. Відтак дирек-
тори можуть пристосовувати 
освітні заклади до потреб саме 
своїх учнів. У чартерних школах 
неприбуткової американської 
організації Аspire, які показали 
найкращий результат у рей-
тингу, педагоги суворо дотриму-
ються інструкцій щодо фіксу-
вання прогресу кожного шко-
ляра. Девіз Aspire звучить як 
«Безперечно, коледж», тобто 
вища освіта є амбіцією як учите-
лів, так і учнів.

КЛЮч ДО УСПІХУ
Із чотирьох основних елементів 
шкільної реформи різноманіт-
ність вибору наразі вражає най-
більше. Від Нью-Йорка до Шан-
хая, школи, вільні від держкон-
тролю й під управлінням недер-   
жавних установ, роблять внесок 
у підвищення загальної якості 
освіти. Нині вони видаються 
найуспішнішими там, де цен-
тральна влада не хоче чи не 
може запропонувати більш 
якісне рішення. Однак незрозу-
міло, чи створення архіпелагів 
вільних і чартерних шкіл озна-
чатиме системне поліпшення 

якості середньої освіти, чи це 
просто сприймання бажаного за 
дійсне.

Зрозуміло одне: навіть най-
крутішим новим академіям 
без хороших викладачів буде 
скрутно. Наголос на підвищенні 
якості викладання – це спільне 
в усіх реформах. Країни на 
кшталт Фінляндії та Південної 
Кореї полегшили собі життя, бе-
ручи до шкіл учителювати ті -
льки елітних випускників і про-
понуючи їм відповідну зарплату. 
Британський міністр Ґоув зая-
вив, що хоче підняти вимоги до 
вчителів, але й запропонувати 
їм значно привабливішу ком-
пенсацію в сферах, де бракує ка-
дрів, як-от викладання природ-

ничих наук і мов. Америка вже 
експериментувала на загально-
державному рівні, пропонуючи 
виплати за заслуги й резуль-
тати, але часто така політика 
наштовхувалася на спротив 
профспілок учителів.

У реформі середньої освіти 
структурний прогрес, зокрема 
відкриття нових видів шкіл, ре-
організація старих і запрова-
дження нових іспитів, може від-
бутися дуже швидко. А от підго-
товка хороших учителів займає 
значно більше часу. І саме вона 
має стати пріоритетом.  
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Розірваний трилисник
Лайєм Карсон про історію та культуру Північної Ірландії

П
остколоніалізм як гума-
нітарна дисципліна кон-
центрує увагу зазвичай 
на Африці, Латинській 

Америці та Індії. І мало хто 
пам’ятає, що навіть на карті най-
західнішої Європи можна легко 
знайти це явище. Ірландія про-
йшла надзвичайно складну і 
тривалу історію колоніалізму, 
наслідками якого стали поділ 
країни 1920 року й тривалі гро-
мадянські конфлікти в північ-
ній частині острова. Саме в 
цьому регіоні народився й ріс 
Лайєм Карсон. У книжці «Назви 
пустку матір’ю» на прикладі 

Спілкувався 
Лесь Белей

власної родини йому вдалось у 
досить тонкий, майже джойсів-
ський спосіб передати настрої та 
почуття белфастців у другій по-
ловині ХХ століття.  

РАНи ЗАГОЮЮТьСя
У. Т.: Доба неспокою в Північній 
Ірландії називається «Про-
блеми» (The Troubles). Офі-
ційно вона добігла кінця 
1998 року. якою бачиться 
ситуа  ція сьогодні? чи трапля-
ються ще якісь конфлікти?

– Цей період загалом завер-
шився. Тобто головні протаго-
ністи перестали стріляти й за-

кладати вибухівку. Політична 
ситуація стає дедалі стабільні-
шою: юніоністи (які виступають 
за збереження союзу Ольстеру з 
Лондоном. – Ред.) та республі-
канці (прихильники єдиної Ір-
ландії. – Ред.) працюють спіль-
 но в одному уряді. Але було б не-
розумно стверджувати, що ні  я-   
ких загроз миру немає. «Ди-   
сиденти» з табору республікан-
ців нещодавно вбили поліцей-
ського й захопили зброю. «Шинн 
Фейн» – головна націоналіс-
тична республіканська партія – 
намагається їх приборкати, але 
поки що безуспішно. Ці ради-
кали послуговуються спроще-
ною концепцією, за якою збройна 
боротьба має тривати, аж поки 
обірвуться останні зв’язки з Ве-
ликою Британією і постане об’єд-
 нана соціалістична Ірландія. 
Вони сприймають «Шинн Фейн» 
як зрадників ідеї республіки. 
Водночас існують юніоністи, які 
також прагнуть відсторонити цю 
політсилу від влади.

Багато причин, які призвели 
до «Проблем», успішно усунуто. 
До 1969 року в жодному з шістьох 
графств Північної Ірландії не було 
достатньо демократії. Виборчі 
округи поділили так, щоб завжди 
перемагали юніоністи. Тепер цієї 
проблеми немає. Католиків дис-
кримінували в питаннях розпо-
ділу громадського житла. Нині 
такого не спостерігається. Поліція 
була переважно протестантська 
та юніоністська за духом, але те-
пер і вона діє політично ней-
трально. Підсумовуючи, хочу ска-
зати, що я радше бачу перспек-
тиви оптимістично. Навряд чи ми 
повернемося до затяжної грома-
дянської війни, яка у нас тривала 
30 років. Що довше функціону-
ють структури, які передбачають 
компромісний поділ влади, то 
сильнішими вони стають.

У. Т.: А якщо говорити не про 
політиків, а про звичайних лю-
дей – католиків та протестан-
тів, чи живуть вони мирно? їхні 
спільноти герметичні чи вони 
активно контактують?ф
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БІОГРАФІчНА 
НОТА

Лайєм Карсон 
(1962 року на-

родження) – ір-
ландський пись-
менник та гро-
мадський діяч. 

Директор 
IMRAM – Фести-

валю ірланд-
ськомовної літе-

ратури, автор 
книжки «Назви 
пустку матір’ю» 

(Call Mother a 
Lonely Field).

НАШ КОНФЛІКТ ТРиВАВ 
СОТНІ РОКІВ, І ТРеБА БАГАТО 
чАСУ, щОБ ЗАГОїТи РАНи

– У Белфасті до сьогодні за-
лишилось понад 10 «ліній ми-
 ру» – високих укріплених мурів, 
що відділяють католиків від про-
тестантів. Гадаю, знадобиться ще 
як мінімум десятиліття, щоб їх 
можна було спокійно демонту-
вати. Однак зміни є. Наприклад, 
мої племінники й племінниці то-
варишують із протестантами. Че-
рез імміграцію Північна Ірландія 
стає дедалі мультикультурнішою. 
Слід пам’ятати, що наш конфлікт 
тривав сотні років, і треба багато 
часу, щоб загоїти рани.

УСУПеРеч ДеРЖАВІ
У. Т.: За переписом у Північній Ір-
ландії 2001 року 10% населення 
задекларувало «певне знання 
ірландської», 4,7% відповіли, що 
«говорять, читають, пишуть та 
розуміють ірландську» і тільки 
1% зазначив, що спілкується нею 
вдома. чи ця мовна картина від-
повідає дійсності?

– Думаю, дані перепису до-
сить реалістичні. Однак сьо-
годні вже є багато шкіл з ір-
ландською мовою навчання. 
Нею говорить значно більше 
людей, ніж за часів мого дитин-
ства. Хоч це й дивно, ірландська 
у Белфасті поширилася радше 
всупереч, ніж за сприяння дер-
жавної політики.

ІДеНТичНІСТь, 
яКА ЗАВЖДи З ТОБОЮ
У. Т.: як ти окреслив би північ-
ноірландську самототожність?

– Питання ідентичності дуже 
складне. Можеш запитати бага-
тьох людей і отримати абсолютно 
різні відповіді. Якщо подивитися 
на саму назву «Північна Ірлан-
дія», то відразу видно, що вона 
дуже суперечлива. Багато націо-
налістів і республіканців дотепер 
відмовляються її вживати, ос -
кільки вважають, що вона позна-
чає територію, залежну від Спо-
лученого Королівства. Моя відпо-
відь досить проста: я ірландець. 
Та я не хотів би зводити це ши-
роке питання до власного при-
кладу. Водночас мене не цікавить, 
хто себе називає «британцем», а 
хто «північноірландцем». Це осо-
биста справа кожного.

У. Т.: чи міг би ти порівняти 
життя в Республіці Ірландія та 
Північній Ірландії? 

– За останні 20 років багато 
змінилося. Юніоністи завжди 
критикували Ірландську Респу-

бліку як католицьку державу, 
якою правлять священики (і в 
тому була частка рації). Тепер це 
не так. Католицька церква сильно 
втрачає свій авторитет і вплив на 
людей. Уряд пробує підважити 
провідну роль релігії в освіті.

Якщо порівнювати «дві Ір-
ландії», то найбільшою різницею 
буде юніоністська спільнота Пів-
нічної Ірландії, яка все ще вважає 
себе британською, але вони рано 
чи пізно змиряться з правом ір-
ландців на самовизначення та 
самовираження.  Північна Ір-
ландія все ще належить до Спо-
лученого Королівства, однак 
з’являється дедалі більше еконо-
мічних, політичних та культур-
них зв’язків із Республікою.

Коли ж ідеться про куль-
турне життя й літературу, то по-
езія сильна в «обох Ірландіях». 
Звичайно ж, краще розвинена 
культура в Республіці. Дублін-
ські газети, особливо Irish 
Times, публікують огляди сер-
йозної літератури. У Белфасті 
такого, на жаль, немає. Там-
тешня преса дуже провінційна.

КУЛьТУРНий ШАР
У. Т.: Поговоримо про культуру. 
Деякі її ірландські елементи 
взяла собі на озброєння амери-
канська глобалізація. як ір-
ландці сприймають масові 
святкування Гелловіну чи Дня 
святого Патріка?

– Я вважаю, що День святого 
Патріка, особливо у США, – це 
профанація, котра має небагато 
спільного з ірландською культу-
рою. Гелловін я завжди любив, 
хоч ідея ходити й збирати цу-
керки – це недавній американ-
ський винахід. Коли я був дити-
ною, такого не робив.

У. Т.: Розкажи, будь ласка, про 
Фестиваль ірландськомовної 
літератури iMRaM? як часто він 
відбувається? Наскільки є попу-
лярним?

– Слово imram староірланд-
ською означає подорож-від -
криття. Це також жанр літера-
тури: розповіді про плавання ір-
ландських святих до Ісландії чи 
Гренландії або ж сказання про 
мандри поганських героїв. IM -

RAM запрошує своїх гостей до 
літературної подорожі-від  крит  тя 
у світ ірландської літератури. Ми 
організовуємо івенти, що стира-
ють межі між поезією, прозою, 
кінематографом, театром та му-
зикою. Ідея фесту проста: пока-
зати ірландське письменство як 
сучасну, багатокультурну, багато-
рівневу структуру. IMRAM відбу-
вається щоосені в Дубліні і три-
ває два тижні. Ми співпрацюємо 
з Дублінським літературним 
фестивалем. Цього року плану-
ємо постановку за поезією Рай-
нера Марія Рільке ірландською 
та англійською. Кількість відві -
ду  вачів щороку зростає.

У. Т.: Твоя книжка «Назви пустку 
матір’ю» бачиться мені досить 
реалістичною і трохи сенти-
ментальною. як її сприйняли в 
Ірландії? чи були якісь відгуки 
з Британії? 

– Видання зібрало позитивні 
відгуки в медіа. Але мене також 
потішила реакція багатьох зви-
чайних читачів і далеких знайо-
мих, яких я не бачив роками. 
Особливо схвальні відгуки про 
те, що я гарно передав атмос-
феру Белфаста 1960-х – 1970-х 
років. Мене також вразив той 
факт, що моя книжка сподоба-
лась багатьом поетам. Я не поет, 
але читаю чимало віршів і ду-
маю, що є певний поетичний 
вплив на мою прозу, на якому і 
тримається весь текст. Тобто він 
досить конденсований, багато 
історій розказано епізодично. 
Досі книжку надрукували тільки 
в Ірландії. Мій видавець тепер 
веде переговори з британцями, 
тож, сподіваюся, вона скоро 
з’явиться й у них.

У. Т.: Невдовзі твоя книжка поба-
чить світ також в українському 
перекладі. як ти представив би її 
моїм співвітчизникам?

– Це розповідь про стосунки 
між сином та його батьками. Про 
дитячі спогади й те, як вони 
впливають на нас. Про те, як нас 
формують мова, історія, музика, 
мистецтво та література. А ще 
важливість віднайдення про-
стору в собі для зберігання ми-
нулого. І про те, що врешті-решт 
минуле, теперішнє й майбутнє в 
дивний спосіб накладаються. 
Моя книж  ка має 128 сторінок, 
тому, коли захочете дізнатися 
про що вона, прочитайте і скла-
діть свою думку. 
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Н
а початку вересня на 
сході ЄС вибухнув ди-
пломатичний скандал, 
який укотре засвідчив 

проблему, що жевріє вже не 
один рік. Екс-президент 
Польщі, колишній лідер «Солі-
дарності» Лех Валенса повідо-
мив, що відмовляється при-
йняти від очільника Литви 
Далі Грібаускайте одну з най-
почесніших нагород тієї країни 
– Великий хрест ордена Вітау-
таса Великого. Своє рішення 
він пояснив тим, що «стурбова-
ний через права своїх співвіт-
чизників (у Литві. – Ред.) на 
свою мову, збереження тради-
цій і поваги до польської куль-
тури».

  
ПРОБЛеМНА МеНШІСТь
За даними перепису 2001 року, у 
3,3-мільйонній Литві 240 тис. 
поляків. Це найбільша меншина, 
яка обійшла вже навіть росіян 
(відповідно 6,7% та 6,3%). При-
чому проживає вона компактно, 
зокрема в наближених до сто-
лиці районах: у Вільнюському 

поляків 61,3%, а Шальчинік-
ському – 79,5%.

Загалом із польською мен-
шиною є дві проблеми. Перша – 
подвійні назви населених пунк-
тів та вулиць/площ у районах, де 
поляки становлять третину і 
більше населення. Це європей-
ська практика, і сама Польща 
щодо литовської меншини в ре-
гіонах Сейни та Сувалки її засто-
совує (нещодавно таке саме 
право вибороли лемки в Гор-
лицькому повіті Малопольського 
воєводства). Натомість одна 
справа надати таку можливість 
десь далеко на кордонах, інша – 
на території, яка оточує столицю 
держави. Як пояснює Рюстіс Ка-
мунтавічюс, викладач Каунась-
кого університету Вітовта Вели-
кого, небажання погодитися з 
польським оточенням Вільнюса 
випливає також із традиції ли-
товської історіографії, за якою 
поляки Віленського краю – це 
сполонізовані литовці (до речі, 
білоруська національна історіо-
графія вважає, що вони колись 
були білорусами). Тому час від 

часу поляки у двох районах виві-
шують польськомовні назви ву-
лиць, а литовська влада з таким 
самим успіхом їх знімає. Деякі 
поступки стосуються хіба що до-
роговказів. 

Друга проблема – вимоги 
литовських поляків писати їхні 
прізвища відповідно до поль-
ської традиції. Аби «Адам Міц-
кевич не був Міцкявічюсом». 
Вони мали нагоду дійти аж до 
Європейського суду. Страсбурзь-
кий суд вирішив справу не на 
їхню користь: постановив, що 
Литва має повне право запису-
вати прізвища громадян мовою, 
закріпленою в Конституції, 
себто литовською. 

У певний момент уряд Литви 
був навіть готовий до подвійного 
написання прізвищ у паспортах. 
Ґедимінас Кіркілас (прем’єр-
міністр у 2005–2006 роках) зая-
вив, що «боротьба за кілька лі-
тер є смішною», і був готовий 
прийняти пропозицію поляків 
щодо вживання польської в са-
моврядуванні двох районів. Од-
нак цей намір не був реалізова-

(Не)спільна справа
Від перманентного конфлікту Литви та Польщі виграє третя 
сторона – Росія

Автор:  
Роман 
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ний, що лише поглибило кон-
флікт. 

Оглядачі відзначають вели-
кою мірою штучне роздування 
зазначених проблем. Констан-
тінас Речковас із Європейського 
гуманітарного університету (пе-
ренесений до Вільнюса в 2004 
році з Мінська. – Ред.) переко-
нує: «Це не конфлікт місцевого 
польського та литовського насе-
лення – це конфлікт поміж 
представниками так званої Ак-
ції Виборчої (поляків Литви. – 
Ред.), які намагаються дестабі-
лізувати ситуацію, та традицій-
ними політичними силами і 
просто адекватними громадя-
нами. Багато відомих діячів 
Литви – поляки за національ-
ністю – засуджують такі прово-
кації».

НеСПОДІВАНІ СОЮЗНиКи
Навесні 2011 року польська мен-
шина пішла на крок, котрий 
можна порівняти з непідтрим-
кою литовської незалежності, 
чим вона «відзначилася» 20 ро-
ків тому. На виборах до місцевої 
адміністрації партія «Виборча 
акція поляків Литви» виступила 
спільно з Російським альянсом і 
здобула переконливу перемогу з 
результатом 64,72% голосів у 
Вільнюському повіті, а в самому 
Вільнюсі коаліція посіла друге 
місце, набравши 15,07%. На 
думку лідера польської мен-
шини Вальдемара Томашев-
ського, союз із росіянами «пра-
цюватиме на зміцнення їхніх 
спільних позицій в освіті, куль-
турних акціях, де іноді впливу 
та сил бракувало». 

Один із прикладів такої 
співпраці – озвучені в унісон 
протести проти запровадже-
ного з 1 липня в дію нового  
закону про освіту, який вима-
гає викладання литовською 
всіх предметів, які стосуються 
Литви (включно з історією, 
основами громадянськості, ге-
ографією), хоча раніше в шко-
лах для меншин литовською 
викладали лише власне мову 
та літературу. Представники 
обох груп – і польської, і росій-
ської – різко критикують доку-
мент і погрожують обстоювати 
свої права в міжнародних ін-
станціях.

Заради справедливості тре-
 ба сказати, що Литва пішла на 
широке забезпечення прав мен-
шин в освіті. Лише у Вілен-

ському районі працює близько 
сотні польських шкіл, а у Віль-
нюсі діє єдиний у світі Поль-
ський університет за межами 
Польщі (існує у формі філії Бі-
лостоцького університету, де 
можна вивчати польською еко-
номіку та інформатику).  

Нерідко, на думку Констан-
тінаса Речковаса, польські ви-
моги звучать як ультиматум, 
хоча «здебільшого провока-
тивні заяви лунають з боку 
політиків-радикалів у Польщі, 
які не мають великого впливу 
чи підтримки населення». Що-
правда, «робити політику» на 
питаннях польської меншини в 
Литві намагаються і помітні ді-
ячі у Варшаві. Зокрема, одним 
із послідовних критиків литов-
ського уряду є польський мі-
ністр закордонних справ Радос-
лав Сікорський, який не про-
пускає нагоди нагадати про 
«права меншин» і навіть від-
мовлявся приїжджати до сусід-
ньої країни, «доки ситуація не 
зміниться». 

Зі свого боку, литовці вважа-
ють вимоги меншин викликом 
для інтеграції литовського сус-
пільства, причому на шкоду са-
мим меншинам. Як пояснив мі-
ністр закордонних справ Литви 
Аудронюс Ажубаліс: «Ті, хто за-
кликає до вивчення молоддю [у 
Литві] лише польської мови, по-
збавляють її конкурентоспро-
можності на ринку праці. Піз-
ніше така людина може бути не 
більш ніж помічником на будів-
ництві...» 

ТРеТІй ГРАВеЦь
Полька шляхетського походжен-
 ня з Литви, зірка польської те-
лежурналістики Марія Пшело-
мєц вказує й на ширше тло для 
взаємодії польської і російської 
меншин. Поки литовці з поля-
ками мають найгірші в Євросо-
юзі відносини, Росія пропонує 

«співпрацю» і тим, і іншим, на-
далі розсварюючи їх. Так, нещо-
давно Польщі було запропоно-
вано допомогти зі споруджен-
ням атомної електростанції в 
Калінінградській області, яка 
так чи інакше конкуруватиме з 
ідеєю побудови нової станції в 
литовському Вісагінасі замість 
закритої два роки тому Ігна-
лінської АЕС. Оскільки північ 
Польщі й так потерпає від браку 
електроенергії, а відносини з 
Литвою не найкращі, не виклю-
чено, що поляки погодяться на 
пропозицію Кремля. Натомість 
коли найбільший нафтопере-
робний польський концерн 
ORLEN викупив нафтоперероб-
ний завод у литовському Мо-
жейкяї, російська «Транснефть» 
одразу ж перекрила поставки 
нафти. ORLEN довелося шукати 
можливості транспортувати її 
морським шляхом. 

У такому контексті конфлік-
 ти, подібні до литовсько-польсь-
кого, набувають нового звучан-
 ня. Вони підживлюють хибні 
уявлення частини польської 
еліти про розклад сил у регіоні, 
підштовхують до спроб натис-
нути на сусідів, щоб «розрубати» 
давні непорозуміння. На цьому 
тлі, вміло граючи на велико-
державних комплексах деяких 
представників польського істе-
блішменту, російська сторона 
створює сприятливі умови для 
реалізації своїх інтересів у регі-
оні – часто всупереч інтересам 
інших країн. 

Тверезо мислячі люди і в 
Литві, і в Польщі усвідомлюють 
це. Марія Пшеломєц так комен-
тує ситуацію: «У польсько-
литовських відносних зараз така 
ситуація, як у кішки з собакою, 
які постійно гарчать один на од-
ного. Була б моя воля, я б їх як 
ото взяла за шкірки, та й пороз-
кидала б у різні боки! Бо де двоє 
сваряться, там третій зискує». 

МОВНІ 
ПРИСТРАСТІ. 
2 вересня 
польська 
молодь 
вийшла у 
Вільнюсі на 
акцію протесту 
проти нового 
закону про 
освіту, за 
яким у школах 
для меншин 
литовською 
викладатимуть 
предмети,  
що стосуються 
Литви. 
Протестуваль -
ники 
погрожували 
страйком, 
проте до нього 
так і не дійшло

поляки  
становлять  

6,7%  
населення  

Литви 

при цьому  
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Волинська 
КАТиНь
У Володимирі-Волинському 
знайдено масове поховання 
жертв НКВС 1939–1941 років

К
істяки людей різного віку 
й статі штабелями нава-
лені один на одного. 
Хтось у судомах притис-

кає до себе дитину, захищаючи 
від куль, хтось – рідного. Не-
щасні знали, що на них чекає 
нагла смерть: їх групами по 
30–60 людей заганяли у вико-
пану яму й поспіхом розстрі-
лювали. Тіла присипали неве-
ликим шаром землі й не крию-
чись гнали нову партію жертв. 
Кати особливо не цілилися, 
стріляли, куди попало. Поране-
них добивали прикладом руш-
ниці, є й кілька немовлят із по-
трощеними черепами.

КАТІВНя 
НА СеРеДНьОВІчНОМУ 
ГОРОДищІ

«Торік ми почали тут шукати 
дуже важливу для європей-
ської історії стіну замку 
польського короля Кази-
мира ІІІ Великого. Це XIV 
століття. Споруду недобу-
дували, тому за цеглою й за 

тим, як мурували, можна да-
тувати всі замки Європи, – 

розповідає директор держав-
ного підприємства «Волинські 
старожитності» Олексій Зла -
тогорсь      кий. – Перед початком 
розкопок як годиться про-
йшлися по території ймовір-
ного залягання культурного 

шару георадаром, який пока-
зав стіну, а біля неї – неві-
домі захоронення».  

Тоді археологи дослі-
дили лише шість кістяків. У 
липні цього року було отри-

мано дозвіл на подальші 
розкопки, і на сьогодні вже 

відкрито поховання 326 заги-
блих. І хоча офіційної версії 
щодо того, хто ці люди й чому 
були розстріляні, ще немає, 

Автор: 
Олена чекан

Фото: 
Андрій 
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Жетон офіцера 
польської 
поліції
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ТОчКА ЗОРУ

Анджей Кола, професор Інституту археології Університету Ніколая 
Коперника в Торуні, Польща:
Я вже 16 років проводжу ексгумації на території України: Харків, Биківня під 
Києвом, Луцьк, Львів. Разом із колегами працюємо за дорученням польської 
урядової організації, що називається Рада охорони пам’яті боротьби і мучени-
цтва. З такою ситуацією, як тут, мені ще ніде не доводилося стикатися. Зараз у 
полі дослідження котлован завдовжки 14 м і завширшки 4 м. Але, вочевидь, це 
дуже мала частина значно більшого поховання. Видається, що ця велика ка-
тівня – волинська Катинь. 

Однозначно важко сказати, кого тут було замордовано, але і етнічні поляки, і українці – всі вони, 
ймовірніше, були підданими Польської держави. Зрозуміло також, що це наслідок злочину. Га-
даю, якщо у Володимирі-Волинському і були якийсь час польські військові, то етапом їх усе ж 
встигли відправити у глиб Росії. Залишилися тільки цивільні, окрім двох польських поліцейських. 
Усіх їх було страчено. Жахлива трагедія. 
Для мене тут більше питань, ніж відповідей. Хто вбивці? Якщо це зробили гітлерівці, то чому так 
невпорядковано? Чому все це видається хаотичним, недбалим? Чому воно не збігається з куль-
турою смерті, яку сповідували німці? Чому не було знято золоті коронки й мости, не відібрані ко-
штовності? По-німецьки це мало б зовсім інший вигляд: Ordnung, порядок. Розстрільний взвод, 
розстріл обличчя в обличчя… Тож усе свідчить про те, що вбивства чинили, найімовірніше, спів-
робітники НКВС. Але остаточну крапку поставимо тільки тоді, коли буде досліджено весь пери-
метр городища. 

нау ковці схиляються до думки, 
що замордовані – жертви НКВС 
1941 року. Польські піддані, 
військові й цивільні, заможний 
клас. Про це свідчать знайдені 
на місці страти артефакти. 

«Ось два жетони офіцерів 
польської поліції, і оскільки на 
них є номери, то ми вже зна-
ємо, кому вони належали: Йо-
зефу Куліговському та Людвігу 
Маловєйському. Обидва з Ло-
дзя. За документами НКВС, од-
ного з них розстріляно в Калі-
ніні (Твер), другого – в Осташ-
кові біля Харкова. Тобто до-   
кументи відправили, а людей 
не встигли: у липні 1941-го 
німці дуже швидко перейшли 
кордон. Він пролягав лише за 9 

км від Во  лодимира-Волинсь -
кого, – про    довжує розповідь 
пан Олексій. – Думаю, що тут 
похапцем вбивали всіх, кого не 
встигли депортувати далі в Ро-
сію. Вочевидь, у тюрмі перебу-
вали цілі родини підозрілих та 
неблагонадійних за радян-
ськими мірками людей. Тож 
розстрілювали сім’ями. Про 
поспішність свідчить те, що 
людей не обшукували. В одного 
із загиблих було при собі 10 зо-
лотих ще царських монет, у 
другого в сумці приблизно 200 
патронів до чотирьох різних 
видів зброї. Більшість речей 
мають чітке польське або інше 
західноєвропейське ідентифі-
кування: фо  тографія маршала 

Історична довідка

Тюрму у 
Володимирі-

Волинському збудо-
вано на території 

стародавнього горо-
дища в 1830–1840 
роках. Перші полі-
тичні в’язні – учас-
ники польського 

повс  тання 1830-го. 
У 1920–1930 роках 

за Польщі тут разом 
із кримінальними 
злочинцями утри-

мували членів КПЗУ, 
ОУН. З вересня 

1939-го по червень 
1941-го та з 1944-го 

по 1954-й тюрма на-
лежала до системи 

НКВС – КДБ 

ВМІСТ ЖІНОЧОЇ СУМОЧКИ: 
срібні виделка й ложка, мундштук, 
флакон від парфумів…

№ 39 (204) 23 – 29.09.2011|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|43

розкопки|ВПРИТУЛ



ТОчКА ЗОРУ

Володимир Стемковський,  
директор Володимир-Волинського історичного музею: 
Це другий етап розкопок у колишній в’язниці НКВС. А перший відбувся в 1997–
1998-му на підставі свідчень місцевих мешканців. Тоді спільно з керівником 
міської організації Народного руху України Леонідом Михальчуком ми дослі-
дили невелику ділянку, де знайшли понад 90 людських скелетів, із яких сім 
належало жінкам, велику кількість залишків взуття, ґудзиків, гільз від пістоле-
тів, що були на озброєнні військ НКВС, чимало радянських монет 1932–1940 
років, шкіряні пояси та залишки від іншої військової польської амуніції. 

Перша версія – це біженці з Польщі, які потрапили 1939-го в оточення між німецькими і радянськими 
військами. Друга – це частина корпусу генерала Мечислава Сморавінського. Вони відступали через 
Володимир-Волинський на Броди і далі на Румунію. Але 18–20 вересня були оточені Червоною ар-
мією й безслідно зникли. У жовтні 1939 року в місті розпочалися арешти серед інтелігенції, священи-
ків, членів ОУН, колишніх офіцерів польської армії та УНР, учасників українських культурно-про -
світницьких товариств. Перед приходом гітлерівців енкавеесівці почали масові розстріли в’язнів. Ін-
формацію про ці факти німецькі військові кореспонденти подали в своїх газетах. У берлінському 
архіві зберігаються і кіноплівки, відзняті в червні 1941 року німецькими документалістами у 
Володимирі-Волинському. Радянська пропаганда ці звірства приписувала гітлерівцям.  

Едварда Ридз-Смігли, 
жіночі гребінці, пля   -
шечка з-під ліків із 
написом «Warszawa» 
на денці, консервна бля-
шанка з польським тек-
стом, флакон від парфу-
мів, срібні виделки, ложки… 
А ще відзначаємо дуже якісну 
стоматологію, яку могли собі 
дозволити тільки багаті люди. 
Гадаю, що то була еліта поль-
ської держави».

Серед кісток знайдено та-
кож кулі й гільзи. Дослідники 
вважають, що жертв убивали з 
пістолетів 9-міліметрового ка-
лібру німецького виробництва 
Вальтер П38 або Парабелум. 
Відомо, що перед самою війною 
НКВС оснастив такою зброєю 
своїх співробітників-катів, ад-
 же в той час сталінський СРСР 
та гітлерівська Німеччина були 
друзями й економічними парт-
нерами. А датування гільз під-
тверджує, що люди з розкопа-
них поховань були розстріляні 
саме в 1941 році. Вбивці зали-
шили у братській могилі й свої 
«візитівки»: металеву кружку з 
клеймом підмосковного заводу 
та пляш  ки з прозорого скла. 

Мабуть, підтриму-
вали сили самого-

ном…

ВІД чЛеНІВ КПЗУ 
ДО ВОяКІВ УПА

У жовтні на Покрову Пресвятої 
Богородиці останки знайдених 
жертв будуть перепоховані на 
місцевому цвин  тарі. Проте вже 
зрозуміло, що виділеної ді-
лянки замало для всіх замор-
дованих у Володимир-Волин -
ській тюрмі. «Пробні шурфи 

тільки біля розритої могили 
показують ще близько тисячі 
людей, а скільки по всій тери-
торії – невідомо. Може, й де-
сятки тисяч страчених, – веде 
далі Олексій Златогорський. – 
Зараз через брак фінансування 
ми консервуємо роботи з тим, 
щоб продовжити їх наступного 
року. Дуже вдячний студентам-
практи  кан  там з історичного 
факультету Волинсь  кого націо-
нального університету. Вони з 
нами співпрацюють уже дру-

БРАТСЬКА МОГИЛА. 
1940-го в цій тюрмі 
розстріляно  громадського 
діяча, композитора, 
священика 
Михайла 
Тележинського 

СРІБНА 
ЧОЛОВІЧА 
ЗАПОНКА. 
Подарунок 
на день 
народження 
29 серпня 
1939 року
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гий рік, від самого початку роз-
копок. То величезне випробо-
вування: у перші дні вони про-
сто плакали, але всі зали  - 
шилися, ніхто не пішов».

До речі, 1976 року ленін-
градські археологи теж шукали 
тут стіну замку короля Кази-
мира ІІІ, але натрапили на 
людське поховання. Відразу 
тоді з’я  вилися працівники КДБ 
і заборонили всі подальші роз-
копки. Про можливі масові по-
ховання на городищі вказують 
і численні свідчення місцевих 
жителів, що були вчасно зі-
брані й зберігаються у фондах 
Воло  димир-Волинського істо -
рично  го музею. 

Розповідає Микола Куче-
репа, професор кафедри новіт-
ньої історії України Волинсь -
кого національного університе-
 ту іме  ні Лесі Українки, керівник 
Центру українсько-польських 
досліджень: «Городище дослі-
джено лише частково. Думаю, 
що по всій його території мо-
жуть бути братські могили, і не 
тільки поляків, а й українців. 
В’язниця працювала на повну 
потужність і до війни, і після. 
Розстріли почалися в 1939 році 
з приходом совєтів: брали і чле-
нів Компартії Західної України, 
і більш-менш заможних грома-
дян. Це була відточена мето-
дика: прийти й одразу зачис-
тити, знищити всіх, хто міг 
стати потенційним ворогом, 

чия діяльність могла бути ан-
тирадянською. Знищити до п’я -
того коліна, вирвати з коренем. 
Тому розстрілювали всіх, на-
віть маленьких дітей. Є свід-
чення, що під вечір на по  двір’ї 
тюрми ставили два трактори, 
вмикали двигуни без глушни-
ків, щоб не чути пострілів, і та-
ким чином звільняли камери 
для наступних в’язнів. Коли 
німці у 1941 році увійшли в 
місто, вони дозволили місце-
вим шукати своїх рідних серед 
гори трупів: біля стайні лежало 
понад 100 ті  льки-но закатова-
них… Чи були тут розстріли за 
німців, невідомо. Табір радян-
ських військовополонених, де 
утримувалося від 4 до 8 тис. 
осіб, містився під Володимиром-
Волинським. Навряд чи гітле-
рівці звідти привозили їх у 
центр міста на розстріл.

А ось після другого приходу 
совєтів катівню заповнили лю-
 ди, які допомагали або просто 
співчували УПА. Досі не дослі-
джено тюремний підвал. Він за-
мурований, але обов’язково має 
бути, оскільки будинок спору-
джували саме як тюрму. З дже-
рел знаємо, що енкавеесівці лю-
били розстрілювали в підвалах. 
Я керую проектом «Реабіліто-
вані історією» по Волинській 
області, але думаю, що встано-
вити всі імена й прізвища стра-
чених тут, на жаль, не видається 
можливим». 

ЖеРТВи «ВОЗЗ’ЄДНАННя»

У 1939–1941 роках із Західної України було депортовано до Сибіру, По-
волжя, Казахстану та на північ СРСР від 10% до 20% населення. Жертвами 
сталінізму стала значна кількість інтелігенції: адвокати, вчителі, викладачі 
вишів, священики, діячі культури. Чимало невинних людей, яких Друга сві-
това війна застала в місцевих в’язницях, було знищено, зокрема й сина 
Івана Франка Петра.

З МІСЦЕВОГО АРХІВУ.
Будівля Володимир-
Волинської в’язниці. 
Знімок 1920-х років



Біль 
окупації
Навіть у власних оцінках 
представники нацистської влади 
об’єктивно зауважували, що «знімали 
шкуру з України, не думаючи про 
наслідки»

Для сучасного покоління 
поняття «німецька оку-
пація» є чимось аб-
страктним, далеким і 

базується переважно на побаче-
ному в кінофільмах або ж серіа-
лах та прочитаному в художній 
літературі. На жаль, стає дедалі 
менше живих свідків, які мо-
жуть розповісти правду про те, 
чим був гітлерівський режим в 
Україні і який вплив він спра-
вив на тогочасне життя людей.

ПАТеТиКОЮ ПО ПРАВДІ
Загальноприйнятим є бачення 
окупації як глибинно негатив-
ного явища. І з цим неможливо 
сперечатися. Її наслідки були 
жахливими. Та все одно ми сьо-
годні дуже мало знаємо цей пе-
ріод і не здатні об’єктивно су-
дити, що ж саме довелося пере-
жити кільком поколінням 
українців. Причиною такої си -
туа  ції є не лише тривалий ча-
совий проміжок, що відділяє 
нас від тих подій, а й більшою 
мірою специфіка офіційного 
радянського погляду на війну. 
Ще в жовтні 1943 року дізна-
вшись про заборону Сталіним 
своєї «України в огні», Олек-
сандр Довженко записав у що-
деннику: «Прикрита i замкнена 
моя правда про народ i його 
лихо. Значить, нікому, отже, 
вона не потрібна i ніщо, видно, 
не потрібне, крім панегірика». 
Героїчний пафос величного по-
двигу «радянсь  кого народу» – 

ось що замінило собою істо-
ричну правду з її аж ніяк не 
однозначними й не догматич-
ними візіями. Причиною та-
кого стану речей, з одного боку, 
є заповзята міфологізація, по-
роджена ідеологічно-про  па -
ган  дистською системою, що й 
досі супроводжує тему Другої 
світової війни, а з іншого – 
складний і суперечливий ха-
рактер стратегій виживання 
звичайної людини в умовах 
воєн  ного лихоліття.

Минуло вже 70 років, від-
коли Україна була окупована 
військами нацистів та їхніх со-
юзників. Чи можливо уникнути 
ідеологічної упередженості що-
 до тих подій і водночас скласти 
об’єктивну оцінку тому періо-
дові, що ввійшов до історії як 
одна з найтрагічніших віх у 
житті нашого народу й цілого 
людства? Чи виявиться сучасне 
суспільство спроможним відмо-
витися від усталених ідеологем 
та догматів, де все поділено на 
своїх та чужих, на чорне та біле, 
ворогів та визволителів, героїв 
та зрадників? Український ви-
мір окупації років Другої світо-
вої війни – це й подвиг мільйо-
нів воїнів Червоної армії, і тавро 
запроданців для тих, хто опи-
нився у полоні, звинувачення в 
колабораціонізмі для сотень ти-
сяч громадян, які працювали в 
німецькій адміністрації, полі-
ційних формуваннях, і трагедія 
багатьох тисяч мобілізованих 
без зброї та кинутих у саме пе-
кло війни українців. Це майже 
2,5 млн молодих людей, котрі 

Автор: 
Тарас Нагайко
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потрапили на примусові роботи 
до Рейху. Це й неоднозначний 
характер взаємин представни-
ків радянського партизанського 
руху Опору з місцевим населен-
ням, і самовіддана боротьба 
бійців УПА, які відстоювали 
українську державницьку ідею. 
Окупація – це мовчазне зубо-
жіння одних і відчайдушна 
спроба інших вижити.

ЗДиРЦя БІЛьШОВиЦьКий = 
ЗДиРЦя НАЦиСТСьКий
Німецька експансія на терито-
рії Радянської України розпо-
чалася 22 червня 1941 року і 
тривала до 28 жовтня 1944-го. 
Вона розтягнулася на 1225 днів 
і завершилася знищенням 
5,5 млн громадян на окупова-
ній землі; ще 3 млн загинули 
на фронтах поза її межами. За-
галом Україна внаслідок війни 
втратила п’яту частину насе-
лення. Зруйнованими вияви-
лися 714 міст та містечок, 
28 тис. сіл, 250 із яких знищено 
повністю. У грошовому еквіва-
ленті економічні збитки пере-
вищили 280 млрд крб.

Бачачи своїм основним во-
рогом у геополітичному пла-   
ні Росію, керівництво Рейху 
сприймало інші республіки Со-
юзу, зокрема й Україну, як її си-
ровинні колонії. Захоплення 
УРСР вважали пріоритетним 
першочерговим завданням для 
успішного ведення війни на 
Сході. Схожість статусу просте-
жується передусім із Радян-
ською Україною як «братньою» 
республікою для РРФСР. Адже 
військово-економічна політика 
більшовиків, що бере свій поча-
ток від лєнінських «тез поточ-
ного моменту», була відповід-
ником продовольчої стратегії 
вермахту – з тією лише різни-
цею, що «Хлєба, хлєба, хлєба!» 
змінилося на «Яйка, млєко!». 
Реалізуючи свої глобальні пла-
 ни, гітлерівське керівництво ба-
гато в чому наслідувало більшо-
виків із їхніми продрозвер-
сткою, колективною формою 
господарювання, натуральною 
оплатою праці тощо.

Такому стану речей сприяло 
крайнє зубожіння значної час-
тини населення. Наведемо ті -
льки один приклад. Керівник 
Інституту Східної Європи про-
фесор Ганс Кох був просто вра-
жений разючою відмінністю 
баченого 1918-го й восени 
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1941 ро  ку. У своєму звіті від 
30 вересня 1941-го він писав: 
«Невеликі українські господар-
ства, відомі як хутори, що ра-
ніше потопали в садах і бджо-
линих вуликах, зараз цілком 
зникли: вони або повністю по-
кинуті, або заповнені багатьма 
родинами переселенців, до-
рослі члени яких працюють у 
колгоспах, а їхні численні діти 
граються в грязюці на приле-
глій до хутора території […]. Те, 
що можна побачити зі свійської 
худоби, – все воно схудле та не-
мічне. У збіднілих селах біля 
хат відсутні будь-які господар-
ські споруди. Сараї, хліви, 
клуні зруйновані й використані 

як будівельний матеріал у кол-
госпах. Ні біля господарських 
споруд, ні біля будинків немає 
парканів і навіть живої заго-
рожі. Приземисті хати селян, 
колись вифарбувані в білий та 
синій кольори, завжди чисті й 
охайні, зараз у тріщинах, гли-
няних плямах і розводах […]. 
Нам вдалося дістати взуття з 
колишньої більшовицької в’яз -
ниці – замащені в багно капці з 
жорсткої гуми (залишків ста-
рих автопокришок), що не мали 
жодної форми. Ми відправили 
цей вантаж у сусідні колгоспи 
й розподілили його поміж се-
лян. Ця подія стала радісним 
святом для села, допомогла 

різко збільшити кількість пра-
цівників та їхню щоденну про-
дуктивність праці. Наступними 
днями ми просто не могли від-
битись від потоку людей, які 
потяглись до нас з усіх навко-
лишніх сіл, бажаючи отримати 
за свою працю таку платню».

Спільною для обох ідеоло-
гій була й повна незацікавле-
ність у державницькій ідеї 
українців. Як і їхні попере-
дники, нацисти не бачили са-
мостійної України. Показовує 
тут є заява генерал-губер -
натора Ганса Франка про те, що 
німці не визнають у сере  дині 
«Великого Рейху» ніякої Укра-
їнської держави.

«НОВий» СТАРий ПОРяДОК
Утворивши окупаційні органи 
влади та відповідні управлін-
ські структури, нацисти взя-
лися викачувати з України еко-
номічні та господарські ресурси, 
робочу силу тощо. Згідно з пла-
нами вищого німецького керів-
ництва, результатом господар-
ської політики в рейхскоміса -
ріа  ті мав стати його природний 
розвиток із наступним перетво-
ренням на «житницю Європи», 
а весь Східноєвропейський ре-

ZUR ARBEIT!
З України на 
примусові 
роботи до 
Німеччини 
було вивезено 
понад 2 млн 
людей
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гіон у майбутньому бачився го-
ловним ринком збуту для това-
рів західноєвропейської про-
мисловості. Оплачувати їх мали 
сільськогосподарськими про-
дуктами та сировиною.

Основним мотивом, що пев-
ний час забезпечував прихиль-
ність місцевого населення до 
окупаційної влади, була обі-
цяна аграрна реформа, прого-
лошена «Законом про новий зе-
мельний лад» від 15 лютого 
1942 року. Її пропаганда серед 
селянства супроводжувалась 
обіцянками приватного земле-
володіння. Зокрема, в окупа-
ційній пресі давали чіткі ро -
з’яснення: «Самостійні одноо-
сібні господарства можуть ма  ти 
тільки ті селяни, які довели 
свою особливу здатність до 
праці і є цілком надійними. Се-
ляни, які погано працювати-
муть на своїх земельних ділян-
ках, утрачатимуть їх на користь 
інших». Утім, попри декларо-
вані положення, ситуація зали-
шалася подібною до тієї, що іс-
нувала за радянської вла  ди. Аж 
надто показовим є вислів од-
ного із селян Фастівщини, за-
фіксований у донесен  ні радян-
ської розвідки: «Сталін і Гітлер 

б’ються, а обидва комуну буду-
ють, за що ж вони б’ються?» А 
ось рядки з документа окупа-
ційної влади про несприйняття 
селянами «нового порядку»: 
«Усюди панує думка, що порів-
няно з минулим мало що зміни-
лося. Внаслідок цього спостері-
гаються мовчазний протест 
сільського населення проти ко-
лективної форми ведення сіль-
ського господарства та незаці-
кавленість селян у реалізації 
покладених на них господар-
ських завдань». Зрештою, всі 
аграрні перетворення, які здій-
снювала окупаційна влада, ви-
лились у очевидний і відвертий 
грабунок. Господарювання гіт-
лерівців в Україні бачилось по-
дібним до моделі, запровадже-
ної більшовиками, яка, на думку 
багатьох сучасних дослідників, 
була найбільш ефективною 
формою економічної експлуата-
ції населення.

Щоб утвердити власний ав-
торитет, німці розгорнули по-
тужну пропагандистську кам-
панію. Як і їхні ідеологічні опо-
ненти, вони апелювали до 
свідомості українців через дру-
ковані листівки, плакати й га-
зети. На шпальтах центральної 

ОКУПАЦІЙНЕ НАЧАЛЬСТВО.
Генерал-губернатор (Польща й Галичина) Ганс Франк,  

у супроводі губернаторів дистриктів. Зліва направо:  
Карл Леш, Отто фон Вахтер, Ганс Франк,  

Ернст Людвіг Фішер і Ернст Зорнер



та місцевої преси з’являлися 
викривальні матеріали щодо 
«жи  до-більшовицької» влади. 
Порушувано було теми колек-
тивізації, злочинів НКВС. Агі-
туючи, населенню доводили, 
що німецька влада прийшла 
врятувати українських грома-
дян від «більшовицького ярма», 
а німецьких солдатів годиться 
сприймати як визволителів.

Як і для більшовиків, най-
важливішим із усіх мистецтв 
для німецької окупаційної 
влади було кіно. За інформа-
цією каральних органів Рейху, 
кіносеанси викликали значне 
зацікавлення в місцевого насе-
лення. Окрім звичайної тема-
тики художніх стрічок в обо -
в’язковому порядку німці на-
магалися показати всю мо-     
гутність своєї імперії. В основі 
сюжетів пропонованих насе-
ленню фільмів було взяття в 
полон живої сили ворога, за-
хоплення військової техніки. 
Від осені 1942 року німецькі 
кінострічки для зручності 
перегляду і сприйняття 
зміс   ту супроводжували суб-
титрами українською мовою. З 
повідомлення командира пар-
тизанського з’єд  нання Олексія 
Федорова: «Є багато фактів, 
коли німці як у містах, так і в 
сільській місцевості демон-
струють населенню кіно-
фільми «Розгром частин Чер-
воної армії», «Взяття міста 
Києва», «Падіння Москви».

СОЦІАЛьНий ЗАШМОРГ
На першому ж етапі окупації 
нацисти скомпрометували се-
 бе масовим знищенням євреїв 
та комуністів, засвідчивши 
жорстокий карально-репре -
сивний характер своєї влади. 
Саме така позиція окупантів 
підкреслює ще одну яскраву 
паралель, що існувала між на-
цистським і більшовицьким ре-
жимами, – тотальне підко-
рення у спосіб фізичної лікві-
дації ідеологічних опонентів. 
Утім, надалі нацисти вдава-
лися до покарань та розправи 
над усіма, хто не бажав дотри-
муватися встановлених поряд-
ків, зокрема й над позапартій-
ними та аполітичними грома-
дянами.

Німецьке панування прив-
несло реваншистські настрої в 
середовище українського насе-
лення. Адже для більшості сві-

жими в пам’яті були події 
1930-х років. Громадянам, 
виселеним із сільських ра-
йонів за радянської влади, 
було дозволено поверта-
тися додому. Таким чином 
німці сподівалися прихи-
лити на свій бік негативно 
настроєних щодо комуніс-
тичного режиму людей. Їм 
окрім повернення житла обі-
цяли право на землю. У до-
кументах окупаційних госпо-
дарських органів було прямо 
наголошено, що його «…ма -
ють також селяни або куркулі, 
які були вигнані радянською 
владою з політичних мотивів, 
а також їхні нащадки, навіть у 
випадках, коли їхні старі са-
диби вже не існують або не мо-
жуть бути їм повернені».

Однією із привілейованих 
верств у цей період залишалися 
етнічні німці – фольксдойче. 
Їм вручали відповідні посвід-
чення. Саме ця категорія гро-
мадян мала право на отри-
мання продуктового пайка у 
спеціальних крамницях, за-
критих для місцевого насе-
лення, а також могла харчува-
тись у відповідних їдальнях. 
Асортимент продуктів бачився 
аж надто вишуканим як на во-
єнний час: м’ясо, мед, марме-
лад, кава у зернах тощо. Крім 
того, для потреб фольксдойче 
діяли школи, лікарні, заклади 
громадського харчування, гро-
мадські установи та організа-
ції. Вони одержували переваги 
у працевлаштуванні, заробіт-
ній платі, в сільській місце-
вості їм надавали більші зе-
мельні ділянки, скасовували 
податки. Із їхнього числа 
часто призначали чиновників 
місцевої адміністрації. Зре-
штою, від 23 листопада 
1942 року керівництво Рейху 
ухвалило рішення надати за-
реє строваним особам ні-
мецьке громадянство.

До кінця окупації гітле-
рівці невпинно доводили 
своєю позицією місцевому 
населенню, що воно перебу-
ває у статусі звичайних без-
правних рабів, які лише ви-
конують розпорядження та 
вказівки. Навіть у власних 
оцінках представники ні-
мецької влади об’єк  тивно 
зауважували, що «знімали 
шкуру з України, не дума-
ючи про наслідки». 

АГІТПРОП.
На нацистських плакатах українці 
побачили таку саму неправду, 
як і на радянських
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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

23–30 вересня
чекаємо Вас на таких заходах 
у Книгарнях «Є»

◆ У Києві (вул. Лисенка, 3):
26 вересня, 18:00 – Книгарня «Є» та Польський Інститут в Україні 
запрошують: урочисте відкриття проекту «Вірші в метро».
27 вересня, 18:00 – презентація книжки Артема Чапая «Подорож 
із Мамайотою в пошуках України».
28 вересня, 18:00 – презентація книжки Володимира Рутківського 
«Сині води».
29 вересня, 15:00 – прес-конференція «Збереження будинку 
по вулиці Грушевського 4б та його трансформація 
в Культурно-громадський центр H4B».
29 вересня, 17:00 – презентація прозової збірки «Посмішка 
чорного кота» (видавництво «Ярославів вал») .
30 вересня, 18:00 – презентація книжки Антона Кушніра 
«URBAN STRIKE».

◆ У Харкові (вул. Сумська, 3):
25 вересня, 14:00 – Книгарня «Є» та харківський клуб Mafia 
запрошують на психологічну гру «Мафія».
28 вересня, 16:00 – кіноклуб ArtHouse. Перегляд та обговорення 
стрічки «Ф означає Фальшивка», 1973 р. Режисер Орсон Веллс. 
29 вересня, 18:00 – презентація книжки С. А. Таранушенка 
«Наукова спадщина. Харківський період. Дослідження 
1918–1932 рр.». Модерує М. М. Красиков.
30 вересня, 18:00 – вечір екологічної відповідальності з 
Варварою Ільницькою.

◆ У Львові (просп. Свободи, 7):
28 вересня, 18:00 – «Найвидатніший чех»: конкурс 
на представлення визначних чехів студентами-богемістами 

(спільно з Генеральним консульством Чехії у Львові).
29 вересня, 18:00 – презентація серії філософських книжок 
«Логос традиції».
30 вересня, 13:00 – англомовна забава для дітей п’яти – 
восьми років.

◆ В Івано-Франківську (вул. Незалежності, 31):
23 вересня, 19:00, 4-й поверх – джаз-клуб: показ відеоконцерту 
за участю Рішара Гальяно, Паоло Фрезу і Яна Лундгрена «Mare 
Nostrum».
27 вересня, 18:00, 4-й поверх – презентація літературного 
об’єднання «Планета некст логос».
29 вересня, 18:00, 4-й поверх – презентація книжки віршів 
Василя Карп’юка «Брустури».

◆ У Вінниці (просп. 50-річчя Перемоги, 26):
24 вересня, 15:00 – презентація роману Вікторії Гранецької 
«Мантра-омана».
26 вересня, 18:00 – історичний клуб «ХроноТоп». Презентація 
краєзнавчих веб-сторінок.
27 вересня, 18:00 – літературні дискусії «книгОгляд»: «Третє 
життя класиків (письменник як літературний герой)».
28 вересня, 18:00 – презентація роману «Любов і піраньї» 
Максима Кідрука.

◆ У Тернополі (вул. Валова, 7–9):
28 вересня, 17:00 – майстер-клас із книжкової ілюстрації 
від тернопільської художниці Яни Гаври.



Київ під німцями
19 вересня виповнюється 70 років від початку нацистської окупації 
столиці України

С
ьогодні корінні кияни ста-
новлять маленький відсо-
ток міської людності, – 
певно, така вже доля всіх 

столиць. Ще менший прошарок 
у місті тих, хто народився бодай 
за кілька років до війни, хто пе-
режив війну на окупованій тери-
торії, «при німцях», як тоді ка-
зали, і пам’ятає той час. Нині, з 
відстані десятиріч, стала осо-
бливо відчутною й помітною то-
тожність більшовицького й на-
цистського режимів у багатьох 
виявах і вимірах: прагнення сві-
тового панування, фанатичний 
одноосібний лідер (тут вождь, 
там «фюрер», тобто німецькою 
«вождь»), нацистська вищість 
арійців там і створення «єдиної 
спільності радянський народ», 
але ж російськомовної – тут, од-
нозначна однопартійність, не-
хтування основами демократії 
під демагогічними гаслами на 
захист демократії та прав на-
роду (суди і там, і тут назива-
лися народними), підпорядку-
вання мис тецтва й архітектури 
ідеологічним засадам партії за-
ради її звеличення тощо. 

Перед війною населення міс-
 та становило 930 тис. Від 23 
червня 1941 року – дня початку 
мобілізації – 200 тис. киян взяли 
до лав армії. 325 тис. разом із за-
водами та науковими й культур-
ницькими установами, з облад-
нанням і найбільшими ціннос-
тями евакуювали на Схід. У місті 
лишилося близько 400 тис. жі-
нок, дітей та підлітків, старих і 
хворих, кинутих напризволяще 
як зайвий баласт війни. 

Командування Червоної ар-
мії та НКВС ревно виконувало 
сталінську настанову, що пролу-
нала у виступі по радіо 3 липня: 
не залишати ворогові жодного 
кілограма зерна, жодного літра 
пального. Тож із Києва пішли у 
глиб країни залізницею еше-
лони, а Дніпром – баржі з бо-

рошном, крупами, цукром. Аби 
не дісталося противникові, а ось 
про людей, які перебували на 
окупованій ворогом території, 
ніхто не дбав. Коли 17 вересня 

через Київ пішли до дніпров-
ських мостів колони виснажених 
у боях червоноармійців, насе-
лення зрозуміло, що це вже кі-
нець, і кинулося розтягати з ма-

Автор: 
Дмитро Малаков

РОЗМІНУВАННЯ.
Німецькі сапери 

виносять із Музею 
В. Лєніна вибухівку, 

яку мало бути 
використано для 

зруйнування центру 
Києва у вересні 1941-го
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газинів і складів те, що лиши-
лося, – від ґудзиків до меблів. 
Два дні тривали безвладдя й 
грабунки. Хапали все: борошно 
з хлібозаводів, напівфабрикати 
з кондитерської фабрики, 
решт ки запасів з овочевих баз. 
Нес ли в руках, на спині, канту-
вали важке по асфальту. 
Пам’ятаю, як одна жіночка, не 
маючи в що, насипала крупів 
пов ну пелену й так і йшла, не со-
ромлячись виставленого на всю 
вулицю трико. Якийсь дядько 
налив повний кошик сметани і 
підтюпцем біг із ним мерщій до-
дому, залишаючи за собою білу 
доріжку, бо плетений із комишу 
кошіль протікав. Якісь сприт-
ники били вікна ощадкас і дер-
лися туди з дрилями, сподіваю-
чись видобути із сейфів гроші, 
ще й приказували: «Це все наші 
позики!» (Одну з 12-річних зар-
плат радянські люди отриму-
вали облігаціями державних по-
зик рівномірно щомісяця.) Про-
кинувся тваринний інстинкт 
самовиживання: немає влади, 
немає законів. 

А мало не в цей час енкавеес-
ники розстрілювали останніх 
в’язнів Лук’янівської тюрми та 
підвалів НКВС на Короленка, 33. 
У переддень вступу німців у 
місті не стало води й електрики, 
бо залишені підпільники вивели 
з ладу ці системи життєзабезпе-
чення. Люди мусили діставати 
воду з підземних пожежних ре-
зервуарів і просто з Дніпра.

У ЗАРУчНиКАХ – 
МиРНІ ЖиТеЛІ
Отже, 19 вересня 1941 року, 
після 72-денної оборони сто-
лиці, нацисти ступили на київ-
ську бруківку. Першими нака-
зами окупанти вимагали зареє-
струватися всім чоловікам і 
комуністам, здати радіоприй-
мачі, зброю та військове споря-
дження, населенню стати до 
праці, за невиконання кожного 
з розпоряджень – розстріл.

Довідавшись від полоненого 
командира-мінера про міну-
вання Києва, німці швидко зне-
шкодили радіокеровані фугаси, 
встановлені червоними в підва-
лах Оперного театру, Верховної 
Ради, НКВС, Будинку уряду, 
Музею Лєніна (нині Міський бу-
динок учителя), у штабі Київ-
ського особливого військового 
округу (нині Адміністрація пре-
зидента) тощо. Ще й відзняли 

на кіноплівку процес розміну-
вання Музею Лєніна – «більшо-
вицької святині». Але вони не 
знали про мінування Хреща-
тика, де одразу ж розселилися в 
порожніх готелях та помешкан-
нях евакуйованої совєтської 
еліти. Тож 24 вересня почалися 
вибухи і пожежі на заздалегідь 
замінованому Хрещатику: так 
«наша земля запалала під но-
гами окупантів». Вигоріли й 
прилеглі квартали. Скільки тоді 
загинуло мирних людей, ніхто 
не рахував. 

Проте потерпали від теро-
ристичних актів підпілля не так 
окупанти, як прості кияни. За 
першу диверсію німці розстрі-

ляли 100 заручників – випадко-
вих людей, схоплених на вули-
цях. За другу заплатили жит-
тям 200 киян. За підпал 1 
листопада Думи (перед війною 
цей старовинний будинок стояв 
на теперішньому майдані Неза-
лежності й у ньому містилися 
міськком та обком КП(б)У) на-
ступного дня окупанти розстрі-
ляли вже 300 осіб. За четверту 
акцію – 400. Отак 1 тис. киян 
загинули за дії підпілля, що аж 
ніяк не вплинуло на хід війни. 

До речі, перший склад більшо-
вицького підпілля виказав оку-
пантам один із його ж керівни-
ків – секретар райкому. 

СПРАВи МІСьКОї УПРАВи
Міським життям і долями лю-
дей в окупованому місті пере-
ймалися зовсім не «борці за на-
родне щастя», залишені в місті 
для терористичних дій та дивер-
сій, а члени похідних груп ОУН. 
Це вони, спираючись на вияв-
лену громадянську свідомість та 
активність української інтелі-
генції, покинутої в Києві, утво-
рили міську управу. Її очолив 
професор Олександр Оглоблин, 
відділом культури керував кіно-
режисер і скульптор Іван Кава-
лерідзе, освіти – доцент КПІ 
Іван Солодовник. Спілку худож-
ників та архітекторів очолив 
професор Федір Кричевський, 
Спілку письменників – Олена 
Теліга. До цієї праці стали 
справжні патріоти, свідомі гро-
мадяни, освічені шановані й 
знані люди. Авторитети без ла-
пок, не ка  р’єристи, не політики з 
дальнім прицілом на збага-
чення. Це українські патріоти, а 
не більшовицькі підпільники 
створили Український Черво-
ний Хрест, який опікувався вій-
ськовополоненими та покину-
тими в шпиталях пораненими, 
тож невдовзі був заборонений 
нацистськими окупантами.

Міська управа відкрила ме-
режу сиротинців та будинків 
престарілих, намагалася робити 
все можливе для виживання 
киян за тих умов. А умови вия-
вилися неймовірно жорстокі, 
адже нацисти мали на меті по-
ступове знищення населення 
України як такого. І почали з єв-
реїв. У розпорядженні про явку 
«всіх жидів міста Києва та його 
околиць» була хитра й підступна 
фраза: «Хто не з’явиться, буде 
розстріляний». Тож люди йшли, 
щоб уникнути смерті, але йшли 
на загибель. 29 і 30 вересня 1941 
року німецькі нацисти розстрі-
ляли в Бабиному Яру 33 771 
особу. До речі, загалом там зна-
йшли смерть понад 100 тисяч 
городян різних національнос-
тей. Крім приблизно 40 тис. єв-
реїв це і військовополонені, під-
пільники, і сотні українських 
патріотів, і роми, і комуністи, і 
злочинці. Останніх також пу-
блічно вішали на ліхтарях на-
впроти Бессарабки.

ПРО ТиХ, ХТО ОПиНиВСя  
НА ОКУПОВАНІй ВОРОГОМ 
ТеРиТОРІї, НІХТО Не ДБАВ

ВИКЛИК  
НА СТРАТУ.
За такими 
оголошеннями 
десятки тисяч 
людей було 
спроваджено 
до Бабиного 
Яру й 
розстріляно
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У роки окупації в Дарниць-
кому концтаборі загинуло понад 
130 тис. військовополонених та 
мирних громадян, ще десятки 
тисяч – у Сирецькому. Тільки 
вдуматися в ці страшні цифри, 
адже то лише частка з 665 тис. 
червоноармійців, які потрапили 
в полон під час бездарно завер-
шеної, мовою офіціозу – Київ-
ської оборонної операції лип-   
ня – вересня 1941 року!

еРЗАЦ-ХЛІБ
За два роки окупації нацисти ви-
везли з Києва на примусові ро-
боти до Німеччини понад 100 тис. 
міської молоді. Повернулися не 
всі. А як виживали кияни тут? 
«Вирішивши» єврейське пи-
тання, нацистські окупанти за-
провадили режим поступового, 
повторимо, вимирання для ре-
шти населення окупованої Укра-
їни та Києва особливо: ніякого 
продовольства місто не отриму-
вало. Лише виокремили так зва-
них фольксдойче – осіб, які мо-
гли документально довести своє 
арійське походження: для них 
створили невеличку мережу про-   
довольчих крамниць, для їхніх 
дітей відкрили школи. Інші – 
«зайві їдці», для яких – киян – 
єдиним місцем здобути щось їс-
тівне, окрім ерзац-хліба з чима-
лою домішкою київських каш-   
танів, залишалися базари: Жит-   
ній, Сінний, Володимирський, 
Солом’янський та найвелелюдні-
ший – Євбаз – Єврейський базар, 
де між тим жодного єврея впро-
довж двох років окупації вже не 
було. А ціни! Для порівняння: 
хлібина на базарі коштувала 300 
окупаційних карбованців, а се-
редня плата коливалася в межах 
400 на місяць. У центрі міста від-
крилося кілька комісійних мага-
зинів, де приймали на продаж 
коштовності та твори мистецтва. 
Купували окупанти. Рідкісна ан-
тикварна річ могла дорівнювати 
на базарі вартості маленької 
скляночки пшона. 

Щоб не бути голослівним, 
наведу кілька споминів із влас-
ного життєвого досвіду. Батько 
за віком не підлягав тотальній 
мобілізації, але їх – старших – 
взяли під приводом «на збори», 
і він теж пішов на фронт. Ми за-
лишилися в рідному Києві, 
об’єднавшись в одну велику ро-
дину: мама з двома синами (13 і 
4 років), мамина мама й сестра-
інвалід (чоловік, наш дядько, 

теж пішов на «збори») та їхня 
дочка 16 років. Наш тодішній 
будинок на Інститутській згорів 
у вересні 1941 року під час біль-
шовицького нищення Хреща-
тика, але міська управа надала 
як погорільцям нове помеш-
кання. У січні 1942-го померла з 
голоду бабуся, а мене віддали в 
дитячий будинок. Містився він 
на Соло  м’янці, в довоєнному 
дитбудинку. Там утримувались і 
належно виховувались (певна 
річ, аполітично, але ж україн-
ською мовою!) діти-сироти, діти 
з нужденних родин. Ось яким 
був звичайний раціон на день: 

на сніданок – блюдечко гарячої 
брунатної водички з розчине-
ною в ній мелясою (відходи цу-
кроварного виробництва) та 
шматочок ер  зац-хліба (з доміш-
кою каштанів); на обід – дитяча 

тарілочка кандьору, в якому 
окрім каламутної водички тра-
плялося кілька зерняток пшона, 
і такий само шматочок ерзац-
хліба; вечеря повторювала сні-
данок. Як несподіване свято ін-
коли давали по одній однаковій 
для всіх (діти за цим ревно сте-
жили) картоплинці, звареній «у 
мундирах». Але і це був поряту-
нок від голодної смерті, бо вдома 
не було й такого. Нагадаймо: то-
дішнє село не знало голоду, він 
охопив місто, а саме його цен-
тральну частину, бо на київ-
ських околицях – Куренівці та 
Святошині – в людей були го-
роди. Ті, хто спритно пограбував 
восени 1941-го гастрономи й 
склади, теж не бідували: самі 
їли й на базарі торгували. Сьо-
годні важко пояснити, що газу 
тоді в Києві не було і навіть про-
блема наявності дров для варис-
тої печі, опалювальної груби чи 
буржуйки теж завдавала щоден-
ного клопоту. З настанням ве-
чора місто поринало в темряву: 
основне обладнання з електро-
станцій вивезли на Схід, тож 

БАБИН ЯР.
За роки 
окупації тут 
знайшли свою 
смерть понад 
100 тис. людей

МІСьКиМ ЖиТТяМ І ДОЛяМи 
ЛЮДей ПеРейМАЛиСя 
чЛеНи ПОХІДНиХ ГРУП ОУН
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електрикою користувалися тіль-
 ки окупанти та їхні установи. 

І ще про дитячий будинок. 
Попри умови існування, персо-
нал неухильно витримував на-
лежний розклад дня. У виховні 
години розучували українські 
народні пісні, грали в лото і ве-
дучий урочисто виголошував: «У 
кого апельсин, у кого мандарин, 
яблуко, вишенька, слива, огірок, 
помідор?» Усе це ми пізнавали й 
знали лише за картинками. На-
весні стало веселіше: нам варили 
зелений борщик із підпарканної 
кропиви, ми ласували зеленими 
калачиками й чорними ягідками 
пасльону, які, щоправда, виїли 
одразу ж попід парканом нашого 
терену. Першого травня на свят-
ковому ранку співали: «А вже 
весна, а вже красна…», а в дверях 
поблажливо всміхалися так 
звані шефи з Штадткомісаріату в 
жовтавих одностроях та з черво-
ною нарукавною пов’язкою з чор-
ною свастикою в білому колі. Ні-
чого німецького чи радянського 
в репертуарі не було! А радян-
ська авіація інколи піддавала 

авіанальотам сусідній з нами 
Київський залізничний вузол. 
Однієї ночі від удару повітряної 
хвилі в одній зі спалень назовні 
вивалилися шибки разом із ві-
конними рамами. На ранок ви-
ховательки, педагогічно відволі-
каючи дітей від політики, спро-
бували пояснити нам, що то 
вночі була дуже сильна гроза. На 
що метиковані діти відказували: 
«Так, така сильна гроза, що аж 
бомби падали!» 

«МАТч СМеРТІ»
Мистецьке життя тривало: у те-
атрах відбувалися вистави, з 
успіхом йшли опери і балети з 
класичного та українського ре-
пертуару, в кінотеатрах – ні-
мецькі фільми; в художньому 
музеї двічі виставляли свої 
твори понад двісті київських ху-
дожників – від знаних класиків 
до вчорашніх учнів. Образно ка-
жучи, творча інтелігенція гідно 
репрезентувала українське мис-
тецтво на справді європейському 
рівні. Тепер на світових аукціо-
нах трапляються роботи, ска-

жімо, Кричевських: Василя-
старшого і Василя-молодшого, 
створені за часів окупації Києва 
на продаж, бо виживати кияни 
мусили хто як міг.

Щодо легендарного футболу, 
то ніякого «матчу смерті» не 
було. Так, влітку 1942 року київ-
ські футболісти-професіонали 
грали з командами аматорів із 
німецьких та мадярських вій-
ськових частин гарнізону справ-
 ді переможно – на радість місце-
вих уболівальників. Є спогади 
неупереджених свідків, фото, на 
якому обидві команди стоять ра-
зом, весело всміхаючись після 
матчу. Але дійсно одного з дина-
мівців розстріляли як кадрового 
енкавеесника, а троє інших за-
гинули в Сирецькому таборі че-
рез півроку як випадкові заруч-
ники. Радянська пропаганда 
створила зручну легенду про 
«матч смерті», позбутися якої 
вже тепер, коли, здавалося б, усі 
знають правду, ніяк не вдається.

У той час мерли тисячі киян, 
чий вік укоротили голод, холод, 
злидні й поневіряння. Першими 
відходили у вічність малі й 
старі. Приміром, 1942 року по-
мерли відомі київські архітек-
тори Микола Даміловський, 
Олександр Кобелєв, Іполит 
Моргилевський, Василь Осьмак, 
Валеріан Риков, Олександр 
Смик. Тож на осінь 1943-го, на 
час визволення, у місті налічу-
валося близько 180 тис. киян. 
Отакий підрахунок втрат…

Коли фронт наблизився до 
Дніпра, чимало киян, хто не за-
був 1937-й та «невмолимо кара-
ючий пролетарський меч», му-
сили податися подалі на Захід. 
Тоді ще ніхто не міг знати, де й 
коли скінчиться війна. Втікачі 
просувалися далі й далі від лінії 
фронту. По війні на них чекали 
табори переміщених осіб та емі-
грація. Не всі «остарбайтери» 
також повернулися в Україну, а 
чимало з тих, хто повернувся, 
рушив далеко на Схід – у совєт-
ські табори. Тепер, за збігом де-
сятиліть, порівнюючи долі тих, 
хто залишився тут, і тих, хто 
опинився там, висновок про-
стий: там, спираючись на власні 
здібності й виживши, ніхто не 
програв, картаючись лише нос-
тальгією; тут довелося досхочу 
насолодитися «счастьем труд -
ных дорог», яке триває й досі 
включно з 20 роками вже в не-
залежній Україні. 

ВЕЛИКИЙ 
ПІДПАЛ.  

Палає будинок 
«Дитячий 

світ» на розі 
Хрещатика 
і Прорізної 

(вересень 
1941-го) 
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Квант розуміння
Записав 

Ігор Петренко

Г
алузі його досліджень: тео-
ретична ядерна фізика; 
квантова механіка і кван-
това електродинаміка; й 

водночас наукова апологетика 
християнства. Доктор фі  зико-
ма   тематичних наук, професор 
Владислав Ольховський працює 
в Інституті ядерної фізики 
НАНУ й є магістром богослов’я. 
Він не вбачає протиріччя між 
фундаментальною наукою та ре-
лігійним світоглядом.

Один із пасторів у Римі, 
представляючи мене ауди-
торії, казав: «Професор Оль-
ховський виступає перед нами 
не тільки як учений, а і як хрис-
тиянин. Чому раптом фізик і 
математик висловлюється на 
таку гуманітарну тему «Про-
блема зла»? Річ у тому, що він 
довго жив у тоталітарній країні 
атеїзму й бачив багато зла».

Я із сім’ї військового мо-
ряка, тато мінував Волгу під 
Сталінградом. Наша родина 
була невіруючою. Але я ще в школі 
став замислюватися про сенс 
життя, читав світоглядні книжки. 
На п’ятому курсі прошу в Цен-
тральній науковій бібліотеці: «Є у 
вас Біблія?» «Так, але на читання 
потрібен спецдозвіл від ректо-
 ра...» Тоді я пішов у семінарію, що 
під Андріївською церквою. Там 
два семінаристи грають у шахи. 
«Є у вас Біблія?» «Звичайно, що 
є», – відповідають українською. 
Але на прохання позичити спо-
хмурніли: «Ви що, радянських за-
конів не знаєте? Релігійна пропа-
ганда заборонена».

Мій науковий керівник 
Юрій Цехмістренко був ди -
сидентом. Коли 1967 року у 
Львові розпочався судовий про-
цес над В’ячеславом Чорново-
лом, він підписав на його захист 
лист протесту.

Фізик-ядерник і богослов 
Владислав Ольховський про сучасне 
ставлення до релігії
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Київський лист 
протесту

після початку судо-
вого процесу над 
В’ячеславом Чор-

новолом 1967 року 
група українських 
інтелігентів склала 

відозву протесту 
проти політичних 
переслідувань й 

направила ї ї керів-
никам СРСР. пер-
шим стояв підпис 

кінорежисера Сер-
гія параджанова. 
Затим звернення 

підтримали фізики 
Юрій Цехмістренко 

та Ірина Заслав-
ська, кібернетик Ві-

ктор Боднарчук, 
математик Анато-

лій Скороход, пись-
менники й літера-

турознавці Іван 
Світличний, Василь 
Стус, Григорій Ко-

чур, Ліна Костенко, 
Іван Дзюба, худож-
ники Іван марчук, 
Алла Горська, Ві-
ктор Зарецький – 
загалом 139 імен. 
майже всі підпи-

санти зазнали тією 
чи тією мірою ре-

пресій із боку кому-
ністичної влади

Квант розуміння нашу гіпотезу. Хоча ще кажуть, 
що Чорнобиль – це «Звізда По-
лин» з Об’явлення святого Івана, 
і це теж цілком можливо.

Нині ми зі співробітни-
ками Інституту ядерної фі-
зики НАНУ в лабораторії, яку 
я очолюю, займаємося часовим 
аналізом ядерних реакцій, ра-
діоактивних розпадів і взагалі 
квантових процесів.

Мною і моїм італійським 
другом католиком Еразмо 
Рекамі розроблена нова 
гла  ва квантової механіки – 
про час як квантову спостере-
жувану. Вона виходить поза 
межі ядерної фізики.

Попервах усі вчені були 
богословами: і Ісаак Ньютон, 
і Йоганн Кеплер, і Френсіс Бе-
кон, і Ґалілео Ґалілей... І тільки 
потім (від певного часу) деякі 
збочили на атеїзм.

У нашому пострадян-
ському світі багато атеїстів 
або скептиків. У середовищі, 
виплеканому 70 роками прав-
ління марксистсько-ленінської 
ідеології цир    кулює безліч аргу-
ментів проти християнства. Але 
багато хто вірить в абсолютну 
непогрішимість науки.

«Негоже, що фізик за-
ймається релігійною про-
пагандою», – якось сказав про 
мене віце-президент Академії 
наук Антон Наумовець. Запро-
понував директорові Інституту 
ядерної фізики розібратися зі 
мною. На мій подив, навіть 
колеги-атеїсти не стали мене за-
суджувати. А я у відповідь на-
писав статтю про моральний 
вибір ученого для журналу «Ві-
сник НАНУ».

Людина завжди у щось 
та вірить. Дитя вірить своїм 
батькам, учень – учителю, уче-
ний – попередникам, які від-
крили деякі закони до нього. В 
основі мислення лежать аксіоми, 
постулати, догми. Якби людина 
завжди сумнівалася й намага-
лася б усього досягти само-
стійно, то будь-яке пізнання 
було б неможливим. Потім, уже 

на підставі цієї віри, як на фун-
даменті, кожен будує якісь свої 
розумні доводи й теорії.

Ставлення до релігії як до 
резервації може бути лише з 
позиції атеїзму. Художник, 
письменник або композитор ро-
зуміє, що його сфера діяльності 
не охоплює всього. Але релігія – 
інше. Віруючим може бути й фі-
зик, і художник, і безробітний, і 
хто завгодно. Саме тому, що релі-
гія обіймає собою все. І мені зда-
лося, що в цьому саме й полягає 
зміст і завдання богослов’я – по-
казати єдність істини.

Істина одна. Існує вчення, 
яке поділяв, приміром, Ґалілей, 
що є різні шляхи до істини: при-
родничий, релігійний. До цього 
ми можемо додати: не два, а ба-
гато. Але варто говорити не про 
різні істини, а про різні проекції 
єдиної істини, яка перевершує 
людський розум.

Якщо істина перевершує 
розум, із цього не випливає, 
що вона йому суперечить.

Ще нікому не вдалося 
розробити дієвої моделі на-
туралістичного самопохо-
дження навіть однієї живої 
клітини, а тим більше всієї біо-
сфери. І твердження атеїстів ви-
магають явно куди більш сліпої 
віри, ніж припущення про ро-
зумного Творця.

Наука мінлива, її істини 
відносні – на відміну від 
богословських. Наприклад, 
Свя  те Письмо, як і квантова фі-
зика, не дає нам чіткої вказівки 
на справжній вік всесвіту й 
Землі. Але ж Біблія не підруч-
ник, не лабораторний довід-
ник. У ній натомість є відповідь 
на головне запитання: як уря-
туватися?

Хто вивчає закони при-
роди, той розуміє, що за 
ними Бог, який створив цю 
гармонію. Господь – великий 
математик і фізик. А при  род -
ничо-наукова апологетика усу-
ває вдавані протиріччя христи-
янського одкровен  ня й при -
родничо-наукового пізнання. 

Я часто бував у нього 
вдома вечорами. Якось кажу: 
«Юрію Васильовичу, чого ви 
мені не дали підписати?» «Не 
хотів на тебе тиснути своїм нау-
ковим авторитетом». Згодом че-
рез цей лист під впливом КДБ 
Цехмістренку не дали захистити 
докторської дисертації з фізики, 
він разом із дружиною Іриною 
утратив роботу за фахом, і доля 
цього науковця склалася драма-
тично... Одну зі своїх останніх 
статей я присвятив його пам’яті.

Коли стався Чорнобиль, 
до нас звернувся Міхаіл Ґорба-
чов через президента Академії 
наук: будь-що знайти причину 
аварії. Яка ж іще, крім недба-
лості? Ми згадали, що є в ядер-
ній техніці такий ефект Віґнера, 
коли змінюються властивості 
графіту... Ну й, по суті, розкри-
тикували графітові реактори 
взагалі, а неявно, зокрема, ака-
деміка Алєксандрова, одного із 
засновників радянської атомної 
енергетики. Такі реактори тоді в 
СРСР вважали найнадійнішими. 
За цю критику ми ледь не втра-
тили своїх учених звань.

Згодом я спілкувався про 
аварію на ЧАЕС із Яковом 
Смородінскім, крупним фа-
хівцем із ядерного центру в 
Дубні. «Ви молодці, бо якщо в 
науці виникає хоч найменший 
сумнів, то його не можна прихо-
вувати, треба дошукуватись», – 
це так він узагалі підтримав 

БІОГРАФІчНА НОТА

Владислав Ольховський
Народився 5 лютого 1938 року
1960 – закінчив Київський держуніверситет імені Тараса 
Шевченка за фахом «ядерна фізика» (диплом із від-
знакою).
1964 – кандидатська дисертація з ядерної фізики.
1978 – член Американського математичного товариства
1982 – старший науковий співробітник Інституту ядер-
них досліджень.
1989 – доктор фізико-математичних наук (фізика 
атомного ядра і елементарних частинок). 
1992 – професор Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка. 
1992 – член-кореспондент італійських Пелоританської 
академії шукачів науки (Мессіна) та Академії природ-
ничих наук Джоенія (Катанія).
1994 – завідувач лабораторії Інституту ядерних дослі-
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А
мериканський незалежний режисер, сценарист і оператор Том ДіЧилло – частий 
гість фестивалю некомерційного кіно «Санденс». Свого часу він працював із Джи-
мом Джармушем, Стівом Бушемі та Ніком Кейвом. Життя музичного андерграунду 
не раз потрапляло в об’єктив його камери («Кава і сигарети», «Джонні Замша»), тож 

його документальний фільм про культовий рок-гурт The Doors став своєрідною квінтенсен-
цією, панегіриком усім тим, хто звик жити не за правилами.

The Doors підсвідомо був моїм улюбленим гуртом, уперше я почув його років у 14. Від-
тоді я постійно слухаю його музику і щоразу ніби чую її вперше. Я знаю, в нього була ве-
лика таємниця, щось не сказане донині. І мені захотілося спробувати якось це визначити.

Це моє перше документальне кіно. Отак думаєш собі й вирішуєш: ну поїхали! Скла-
даєш докупи всі фрагменти – і стрічка готова. Але я розумів, що тут треба було підхо-
дити як до фільму-історії і таким чином відкривати й розвивати, особливо Джима Мор-
рісона як головного героя. Я усвідомив, що треба було зрозуміти його якнайглибше, од-
нак я ніколи його на власні очі не бачив. Я не знаю, що діялося в нього всередині. Але 
мені треба було відчути, що я можу співпереживати з ним. Це усвідомлення і пройшло 
через низку трансформацій.

Тільки-но я почав читати про Моррісона, перше, що впало в око, – це була назва книжки: 
«Ніхто не вийде звідси живим» (перша біографія лідера гурту The Doors, написана по 
його смерті журналістом Джеррі Гопкінсом. – Ред.). Я просто не міг повірити, що це було 
його стовідсотковою правдою чи єдиною відповіддю. Автор зобразив Джима людиною, 
котра живе у безперервному і майже блискавичному процесі руйнації.

я вважаю, що Джим був митцем. Але Пікассо теж був митцем, тільки він не згорів у 27 
років. Якось мене запросили на вечерю в дім Анни Моррісон (сестри музиканта). Я згадав 
про пиятику Джима і спитав, чи вона або хтось із її дорослих дітей могли б розповісти 
мені більше, чому він почав пити. Хтось за столом ледь не зчепився зі мною і дуже різко 
відповів, що Джим був алкоголіком, а це хвороба – її не вибирають. Це відкрило мені 
очі: виявляється, Моррісон усе життя з чимось боровся. То була битва, а не бажання про-
сто напитися. Здавалося, що він завжди намагався загострити або притупити своє 
сприймання, чи принаймні змінити…

Переглянувши перші 10 хвилин відеоматеріалу, я вирішив, що цей фільм треба 
робити тільки з оригінальних кадрів. Ніяких дикторів, ніяких інтерв’ю з гуртом. Рей 
Манзарек (один із засновників колективу, клавішник, продюсер і його лідер після 
смерті Моррісона. – Ред.) сказав: «А як ти розповіси історію The Doors, не чуючи її 
від живих членів гурту?» Тоді він подивився півгодинне відео, яке я монтував, і до-
дав: «А, тепер я розумію, що ти збираєшся робити». Інакше кажучи, слід створити 
певну атмосферу й не випускати більше глядачів із неї. Треба розповісти історію, 
показати початок гурту, а потім просто залишатися в цьому сюжеті, так наче цей 
момент відбувається саме зараз. Ти ніколи не відходиш від нього, ніколи не спогля-
даєш його збоку.

Продюсери тиснули, вимагаючи концепції, бо їхній відеоматеріал був неймовір-
ним, але не цілісним. Я сказав: «Якщо справді хочете почути її від мене, мушу пере-
дивитися кожен кадр вашого відеоматеріалу». Отже, перші три тижні пішли повністю 
на перегляд, від восьмої ранку до сьомої вечора. Прозріння настало тоді, коли я вже 
остаточно наситився побаченим. Тоді й сказав собі, що коли зіпсую чари цього неймо-
вірного відео, яке показує The Doors у їхні кращі часи, врізаючи старі заїжджені кадри 
про визначну роль «The End» чи щось на кшталт цього, то облажаюся. Якось залиши-
тися в цьому світі я міг, тільки не вириваючись, не виходячи з нього. 

ВІДчиНеНО
Том ДіЧилло 
про документальний 
фільм «The Doors: 
When You’re Strange»

Продовження теми 
на стор. 60–61ін
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КІНО

«яка прекрасна царівна 
Саломея сьогодні ввечері»

Центр Леся Курбаса
(Київ, вул. Володимирська, 23б)
«Саломея» Оскара Вайльда – це 
переосмислення класичного ново-
заповітного сюжету про танцівни-
цю, яка звабила Ірода, вимага-
ючи у винагороду голову Іоанна 
Хрестителя на срібному тарелі. 
Відомий український хореограф-
експериментатор Сергій Швидкий 
створив власну інтерпретацію 

цієї трагедії, вслід за 
англійським драматур-
гом наділивши Саломею 
любов’ю до пророка. Це 
вистава-факт, вистава-
гра, вистава-образ, у 
якій звучить діалог через 
вічність, мова символів, 
вирують пристрасті, 
більші за таїну смерті.

Manhattan Short Film 
Festival

Кінотеатри «Київ», «Родіна», 
Кінотеатр ім. О. П. Довженка, 
(Київ, вул. Велика Васильків-
ська, 19; Одеса, вул. Мечнико-
ва, 104; Запоріжжя, просп. Лє-
ніна, 145)
Це єдиний у світі кінофорум, де 
переможців обирають глядачі. До 
програми ввійшли 10 найкращих 
зразків малого метру, знятих за 
останній рік режисерами з різних 
кінців світу. Серед них – 
кінореконструкція 
по  грабування «Випадок 
біля бан  ку», детективний 
трилер «Ліс», доку-
ментальний фільм про 
недавню революцію в 
Єгипті, комедійна паро-
дія на горор «Легенда 
міста Бівер Дем» тощо.

Анонси

Фільм про The Doors – 
це поєднання чистого 
документального кіно 
з чистою фантазією

стоїть прізвище… Моррісон. Таємнича грайливість 
режисера стане зрозумілою лише тоді, коли ві-
зьмешся переглядати стрічку, на початку якої чоло-
вік, дуже схожий зовні на Джима, їдучи каліфор-
нійськими пустелями в машині, почує з радіо екс-
трений випуск новин: «Сьогодні вранці Джим 
Моррісон, вокаліст гурту The Doors, був знайдений 
мертвим у своїй квартирі в Парижі».
Документальна частина кінотвору – п’ятибальний 
журналістський виклад історії Джима та його 
гурту, з багатим фактологічним підґрунтям, опи-
сом часу, подій і тодішніх настроїв, досить деталь-
ним зануренням у сумнозвісні судові справи, 

…А 
в сумі отримуємо мокюментарі, яке 
ідеально пов’яже сенс назви – «Коли 
ти є стороннім» – і автора цієї 
фрази, вокаліста гурту The Doors 

Джима Моррісона. «Сторонній», саме це значення, 
гадаю, вкладав він у текст своєї пісні – екзистен-
ційне, в дусі повісті Альбера Камю. Власне таким, 
стороннім у цьому світі, був і сам поет-музикант. І 
фільм Тома ДіЧилло саме про це. Після десятків – 
чи сотень – документальних та художніх стрічок, 
біографічних і наукових праць про The Doors та їх-
нього фронтмена, кіномитець нібито нічого нового 
сказати не може, – здається, кожна хвилина життя 
Джима після утворення ним знакового гурту 
XX століття вивчена біографами й завчена фана-
тами, та все одно думка знаходить шпаринку в по-
ристому тлі всесвіту. До того ж незалежному режи-
серові цілком пасує кіно про незалежність Моррі-
сона, який був залежним від багатьох речей. В 
унісон бринінню Джимової душі ДіЧилло приду-
мав для свого фільму одну чудову містифікацію: в 
списку акторів навпроти виконавця ролі Моррісона 

від 23 вересня 24, 25 вересня, 19:0023 вересня, 19:00
Презентація альбому

Клуб Crystal Hall
(Київ, Дніпровський спуск, 1)
Письменниця та співачка Ірена 
Кар  па та її QARPA band поверта-
ються на сцену із презентацією но-   
вого альбому «And I Made a Man». 
Платівка стане цілковитою неспо -

діванкою навіть для дав-   
ніх прихильників, звик -
лих до радикальних екс-   
периментів цієї форма -
ції. Тут присутні як, го  лов- 
но, пост-трип-хоп, так 
і рок, лайт-джаз, поп, 
французький шансон, 
реп. За словами музич-
ного критика Андрія 
Іноземцева, Ірена пере-
творилася на чудового 
композитора, а пісні 
справді зроблені на якіс-
ному світовому рівні.

Двері 
в минуле

«The Doors: 
When You’re 
Strange».
У кінотеатрах 
України
з 29 вересня
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26 вересня, 18:00
«Вірші у метро»

Книгарня «Є»
(Київ, вул. Лисенка, 3)
Презентація проекту «Вірші у мет -
ро» відбудеться за участю літерато-
рів із Польщі – Войцеха Боновича, 
Ришарда Криницького та Мажанни 
Келяр, а також українського поета 
й перекладача Андрія Бондаря. 
У столичному метрополітені роз-
ташується експозиція «30 віршів 
30 сучасних польських поетів», 
серед яких Чеслав Мілош, Віслава 

Шимборська, Таде-
уш Ружевич, Збіґнєв 
Герберт, Яцек Денел, 
Кшиштоф Сівчик та ін. 
Тексти лірики прикра -
сять також Маріїнсь кий 
парк, алею між Бота -
нічним садом і чер-
воним корпусом КНУ 
імені Тараса Шевченка.

25 вересня, 20:0024 вересня, 16:00

пов’язані з Моррісоном, та його алкогольно-нар -
котичні трипи. Разом із цим ДіЧилло ґрунтовно 
підходить і до музичної критики. Професійна та 
біо графічна прискіпливість режисера трохи ди-
вує, особливо у компіляції із псевдодокументаль-
ними частинами, але це й називається «автор-
ський підхід». Не очікуйте побачити нарізку клі-
пів чи репортаж на кшталт випуску новин. «When 
You’re Strange» є сумішшю дивного і звичайного, 
замежевою присутністю когось, хто змушений 
жити в межах.

Ярослав Підгора-Гвяздовський

Cheese People

Клуб Sullivan Room
(Київ, вул. Прорізна, 8)
Молодий самарський диско-
панк-гурт став одним із най-
яскравіших відкриттів російської 
сцени останніх років. Його хіти 
наспівують школярки й таксис-
ти, адже ті звучать у рекламних 
роликах, фільмах, телесеріа-
лах. За два роки Cheese People 
зіграли вже більш ніж сотню 
концертів у Росії, Литві, Фінлян-
дії, Польщі, Грузії та 
Естонії, а київським 
концертом завершать 
свій всеукраїнський 
тур. У столиці до них 
приєднаються DJ Mod 
та DJ Cane (редактор 
одного з найбільших 
музичних порталів 
України).

«Діти ночі: чорна рада»

Клуб «Бінго»
(Київ, просп. Перемоги, 112)
Уже 11 років поспіль Міжнародний 
gothic/dark/electro фестиваль зби-
рає прихильників темної роман-
тики та електронно-індустріальної 
естетики. Це найстаріше й най -
масштабніше на території країн 
СНД свято готичної культури. Цього 
року на його сцені українські 
гурти CrazY JulieT, I Miss My Death, 
«Холодне сонце», ветерани 

віт  чизняної готик-сцени 
«Кому вниз» та ін. Хед-
лайнери Diary of Dreams 
(Німеччина) презентува-
тимуть новий альбом, а 
«Скрябін» підготував спе-
ціальну ретро-програму 
свого darkwave-періоду 
(«Хробак», «Брудна як 
ангел»).

CD

Breaking Benjamin. «Shallow Bay: 
The Best of Breaking Benjamin»
Поки лідер гурту Бенжамін Бьорнлі лікується, 
Чад Зеліга – другий і єдиний постійний наразі 
учасник банди – не гає часу і випускає платівки 
найкращих композицій гурту. До збірки амери-
канських альтернативників увійшли всі пісні, 
які колектив випустив як сингли, плюс ремікс 
на «Blow me Away», що стала саундтреком до 
гри «Halo 2». На другому диску – кавери, акус-
тичні виступи, записи наживо та інші смачні ра-
ритети для фанів гурту. 
 
The Kooks. «Junk Of The Heart»
Хоч і залишив хлопців їхній барабанщик Пол 
Ґарред, вони не засмутилися. Швидко знайшов-
ши Кріста Прендергаста на заміну, зачинились 
у котеджі в Норфолку і взялися писати платівку, 
назву якій вокаліст Люк Прітчард придумав ще 
задовго до початку роботи. У березні оголосили: 
все окей, меломани, радійте – третій альбом на-
родився. Хлопці не вдаються до експериментів і 
далі вправно маніпулюють звуками у звичному 
для себе стилі. 
 
Red Hot Chilly Peppers. «I’m With You»
Свій десятий студійник рокери записали з новим 
гітаристом Джошом Клінґхоффером. До того ж 
диск вийшов після тривалої п’ятирічної перерви. 
«Перці» всі як один радісно називають цю роботу 
новим творчим етапом. А барабанщик Чад Сміт 
узагалі упевнений: це вже зовсім інший гурт. 
Справді, зміни помітні. Поміж упізнаваних орі-
єнтирів – пеперівський бас і вокал Ентоні Кідіса. 
А ось гітара Джоша додає спокою – він полюбляє 
розслаблений фанк. Клавішні ж та жіночий во-
кал дарують відчуття хіповської минувшини.
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В
ід тбіліської станції метро 
«Дідубе» маршрутки йдуть 
на північ: до знаменитого 
курорту Гудаурі й далі до 

села Казбегі – це вже майже на 
кордоні з Росією. Збираючись у 
той бік, дізнаємося, що вся по-
дорож пролягатиме Військово-
Грузинською дорогою. Так нази-
вається шлях, прокладений іще в 
Російській імперії, щоб з’єднати 
Владикавказ зі столицею Грузії. 

МЦХеТА
Одразу за Тбілісі на річці 
Мткварі (Кура) бачимо греблю 
ЗАГЕС. Електростанція поста-
чає струм столиці Грузії. 

Край дороги за 20 км од 
міста стоїть величезний па  м’я-
тник Алєксандру Ґрібоєдову. 
Грузини пам’ятають: коли ро-
сійський поет служив дипло-
матом в Ірані, він ревно відсто-
ював інтереси їхньої батьків-
щини. Над монументом на го рі 
видно старовинну церкву – 
вона називається Джварі 
(Хрестова). На цьому місці в 
IV столітті свята Ніно із царем 
Грузії встановили першого 
хреста. Вище церкви видно, як 
зливаються річки Арагві і 
Мткварі, й можна розгледіти 
Мцхету, старовинну столицю 
Грузії.

Нодар Думбадзе описує ле-
генду про ченця, який спускався 
з монастиря Джварі вниз, до 
цього міста, ланцюговою доро-
гою, перекинутою над межиріч-
чям. Це кілька кілометрів пта-
шиного польоту.

У тій-таки Мцхеті є ще собор 
Светіцховелі (або Животворного 
Стовпа, XI століття), який впро-
довж тисячі років був голов ним 
патріаршим храмом Грузинської 
православної церкви. Біля входу 
до цієї святині старий місцевий 
житель зіграв нам на національ-
ному інструменті – пандурі. 

Мужній вигляд має абрек 
(так грузини називали своїх 

Автор:  
Ігор Кручик

Фото:  
Дмитро 

Стаховський

На ній чатують фортеці, наскельні монастирі, сторожові вежі.  
А обабіч трас зяють ущелини й біжать стрімкі річки

ВІйСьКОВО-ГРУЗиНСьКА ДОРОГА
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опришків) Арсен Одзелашвілі, 
місцевий Робін Гуд, пам’ятник 
якому встановлено над річкою 
біля в’їзду в Мцхету.

НАТАХТАРІ
Далі проїжджаємо кілька кіло-
метрів до невеличкого села На-
тахтарі, розташованого в долині. 
Воно нічим особливим не при-
мітне, хоча назва, можливо, 
здасться комусь знайомою. Ли-
монад «Натахтарі» відомий не 
тільки на Кавказі, його експор-
тують і в Україну. Траса добра, 
проскакуємо населений пункт 
за хвилину. Водій Ростом прига-
дує, що в 1990-ті роки Вій ськово-
Грузинська дорога мала інак-
ший вигляд: «Тут їздити було 
небезпечно, бандити спокою не 
давали. А згодом, за Шевардна-

дзе, бандитів витіснили, то роз-
перезалися міліціонери, брали 
хабарі». – «А тепер?» – «Поліція 
не зупиняє, якщо не порушуєш».

ЖиНВАЛьСьКе 
ВОДОСХОВище
Почався підйом у гори. Під час 
одного з поворотів відкрива-
ється чудовий вид на велике 
озеро чи море. На запитання, що 
це за водойма, хтось у маршрутці 
відповідає: «Жинвальське море. 
Послухай цю стародавню ле-
генду про нього… Її мені розпо-
вів один дуже старий і мудрий 
чоловік... Єврей з Ізраїлю. А 
йому – інтернет».

Грузини люблять розказу-
вати про свій край багато й крас-
номовно. Ось тільки відокреми-
 ти істину від міфів інколи буває 

непросто. Насправді ж відомо, 
що Жинвальське водосховище  
штучне, й доволі чисте: воно 
одне з головних джерел водо-
постачання Тбілісі.

ФОРТеЦя АНАНУРІ
Автотраса петляє понад водой-
мищем, над нею нависають 
ске лі, заліснені пагорби, попе-
реду видніються сліпучо-білі 
навіть улітку сніги кавказьких 
вершин.

Раптом із-за повороту ви-
гулькує фортеця Ананурі. Вона 
стоїть приблизно за 65 км від 
Тбілісі в ущелині річки Арагві. 
Збудована за феодальної доби 
(кінець XVІІ – початок XVІІІ  
століття). Високі мури, що її об-
городжують, доповнені п’ятьма 
вежами. Мітки каменотесів свід-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

СВЕТІЦХОВЕЛІ.
Один із 

найшановані -
ших у Грузії 

храмів 
(ХІ століття)

міжнародні 
телефонні розмови 

в Грузії  
за допомогою 
ТревелСімки: 

вихідний тариф –  

$0,55/хв
вхідний дзвінок – 

$0/хв  

ВІйСьКОВО-ГРУЗиНСьКА ДОРОГА

РОТОНДА.
Оглядовий майданчик у Гудаурі

МЦХЕТА.
Духовна столиця  
Грузії в межиріччі  

Арагві й Кури
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чать, що над зведенням цитаделі 
працювали грузинські й вірмен-
ські майстри.

Ананурі належала одному із 
сильних і знатних родів Грузії – 
звідси вони правили підданими. 
На початку XІX століття, після 
поглинання країни Російською 
імперією, тут стояв гарнізон цар-
ських військ. На території фор-
теці є три храми, давніші, ніж 
вона сама, й цікаво декоровані. 

чАРТАЛІ
Придорожні селища тут неве-
личкі, до того ж будівлі хова-
ються у відногах гір, тож можна 
проскочити населений пункт, не 
дуже його й помітивши. Як-от 
Чарталі – мале село з великою 
історією.

Тут 1804 року піднялося 
перше народне повстання горців 
проти російського гніту. Жителі 
найближчих до Війсь ково-Гру-
зинської дороги сіл відмовились 
обслуговувати потреби царської 
армії, котра постійно використо-
вувала цей шлях як найкорот-
ший із Росії в Туреччину. Гру-
зини оголосили: «Ми воліємо 
ліпше загинути, ніж мучитися, 
чекати смерті від куль і бачити 
ганьбу наших жінок».

Повстанці спробували взяти 
фортецю Ананурі. Це їм не вда-
лося, бунт було придушено. Але 
він змусив російську адміністра-
цію обмежити сваволю чинов-
ників.

ПАСАНАУРІ
Гальмуємо біля горбка, на яко -
 му встановлена скульптурна 

композиція: два бронзові олені. 
Тут зливаються дві річки- 
тез  ки, як кажуть на них місце- 
ві: Арагві-Біла й Арагві-Чорна. 
Справді, з кручі видно, що колір 
води в них різний – це від гір-
ських порід, якими течуть одна 
й друга.

Грузинка жене вздовж до-
роги корів – вони малорослі, не-
мов яки.

Убачивши український пра-
пор над придорожнім віп-го-
телем і кафе, що стоять над річ-
кою, вирішуємо зробити зупин-
 ку й пообідати там. З одного 
боку, рішення правильне: харчо 
виявляється чудовим, смакують 
свіжі хачапурі, шашлик. Але, з 
другого – ціни тут виявилися не 
грузинські, а вищі, тобто теж 
цілком наші. Біля готелю приту-
лився базарчик, де продають 
папахи, хетгурські вишивані 
шапки і сванські округлі ков-
паки з повсті.

ГУДАУРІ
Відомий гірськолижний ку-
рорт – це лише півтора-два де-
сятки будиночків, переважно 
пансіонати й готелі. Ціни цілком 
європейські, але й сервіс дуже 
гостинний.

Залишає епохальне вра-
ження оглядова ротонда над 
ущелиною. Споруда завбільшки 
з танцювальний майданчик на-
висає над розламом гір. Цікаво 
спостерігати, як повз балкончик 
летить сова, вистежуючи, певно, 
змію. Стіни ротонди вкриті чу-
довою кольоровою мозаїкою, що 
зображує Георгія Звитяжця та 

інші сюжети із грузинським  
колоритом.

У машину сідає гірськоряту-
вальник Гужа. Він сам родом із 
Гудаурі. Каже, що взимку тут 
працює п’ять крісельних під-
йомників, чергує вертоліт полі-
ції. Однак не обходиться без 
пригод: приблизно 150 травм 
щосезону. Це, втім, не так і ба-
гато. Куди гірше інше, бідка-
ється Гужа: коли на курорті, 
як-от минулої зими, випадає 
мало снігу. 

ПеРеВАЛ ДЖВАРІ (ХРеСТОВий)
Піднялися на Хрестовий пере-
вал, що дістав свою назву від 
установленого там у давнину 
кам’яного хреста, біля якого й 
робимо зупинку. Це найвищий 
пункт Військово-Грузинської до -
роги (2395 м). Далі шлях лежить 
на північний схил Головного 
Кавказького хребта.

ДІАЛОГ У МАРШРУТЦІ
– Батоно, ця гора як назива-

ється?
– Просто гора. Є Казбек, 

приміром, а це гора, от і все.
– А річка?
– Що річка?
– Назва яка в неї?
– Е, річка собі й річка.  

Є Кура, Арагві. А це – не знаю. 
– А от це село як назива-

ється?
– Слухай, село як село, чого 

причепився? Річка, гора, село… 
Вистачає цього добра у Грузії. 
От доїдемо до Казбегі, тоді буде 
село Казбегі, там річка Терек, а 
поки що терпи.

ФОРТЕЦЯ АНАНУРІ.
Розташована  

над Жинвальським 
водосховищем
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нуле: «Тоді на кордоні працю-
вав – не можна було не брати. 
Не брав би – вигнали б. Прий-
шов Міхо – вигнав за те, що 
беру». 

Над селищем висить, мов 
різдвяна іграшка, наскельний 
храм Самеба (Трійці) на висоті 
2600 м над рівнем моря. У Пуш-
кіна в «Подорожі в Арзрум» чи-
таємо: «Ранком, проїжджаючи 
повз Казбек, побачив я диво-
вижне видовище: білі обірвані 
хмари перетягувалися через 
вершину гори, і самотній монас-
тир, осяяний променями сонця, 
здавалося, плавав у повітрі, й не-
сли його хмари».

За 40 ларі (близько $20) Ґія 
везе нас на роздовбаній «Ниві» 
ще більш роздовбаною дорогою 
понад урвищами до храму.

Сама будівля XIII століття 
зблизька бачиться скромною, 
навіть аскетичною. Без особли-
вих пишнот і в самому храмі: 
старовинні фрески, з новітніх 
ікон – різьблений портрет Іллі 
Чавчавадзе, якого грузинська 
церква нещодавно зарахувала до 
лику святих.

Під муром обителі припар-
кувався новий джип-позашля-
ховик. Мабуть, настоятеля. Не-
численні ченці тут живуть у ке-
ліях із сонячною батареєю на 
даху. Вони привітні, ясноокі, але 
мають вигляд швидше накача-
них культуристів, аніж зморе-
них постами монахів. Таке вра-
ження, що у випадку чого мо-
жуть дістати з-під ряс автомати. 
Мимоволі згадуєш про близь-
кий кордон із Росією. Але нам 
туди не треба. 

АРДЖУБАНІ
Проїжджаємо невеличке село 
Сно. Над річкою хитається на ві-
трі підвісний міст – його назива-
ють тут «волосяний». Терек тече 
в Росію, на північ, а Арагві, що 
де-не-де з’являється з іншого 
боку дороги, – на південь, у 
Мцхету.

Звідси видно й велетенську 
ущелину між горами, де куп-
чаться хмари. У наступному селі 
Арджубані на горі помічаємо 
вже котру на нашому шляху сто-
рожову вежу. За допомогою ме-
режі таких споруд, запалюючи 
на них смолоскипи, середньо-
вічні грузини передавали інфор-
мацію від кордону до Тбілісі.

КАЗБеГІ
Чурек і сакля – все твоє.
Тарас Шевченко. «Кавказ»

«Там, у Казбегі, все є! – за-
певняли в маршрутці. – Готель, 
банк, ресторан, шашлик-маш-
лик, інтернет-шмінтернет. На-
віть гаряча вода є».

Це виявилося правдою. Каз-
бегі, або ж Степанцмінда (Свя-
тостепанівка по-нашому), – ос-
танній населений пункт Грузії, 
далі на північ – Росія.

Біля підніжжя гори Казбек, 
на центральному майдані, під 
пам’ятником письменникові 
Александре Казбеґі (не дуже 
знаному в нас, бо він був наст-
роєний антиросійськи, тож у  
радянську добу його не пропа-
гували), тусуються кілька во-   
діїв джипів і таксівок.

Ґія, колишній митник, від-
верто розповідає про своє ми-

СВІЙСЬКІ, ГІРСЬКІ.
Корови тут низькорослі,  
звичні до крутих стежок

М’ЯКЕ РІЗНОБАРВ’Я.
Магазин антикваріату

БІЛЯ КАЗБЕКА.
Наскельна церква  

Самеба (Трійці)

НЕБЕСНИЙ СМАК.
Процедура  

випічки лаваша
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Олена  
чекан

Дмитро 
Вовнянко

Дмитро  
Крапивенко

Жанна 
Безп’ятчук

ПО ПРАЦІ –  
й ВиНАГОРОДА
Грубіянство у поліклініці – річ 
звичайна. Одного разу спостері-
гав, як медсестра, попри те що 
люди ще записуються на при-
йом до лікаря, з-під носа в них 
вириває журнали. Бачте, нема 
їй коли на всіх чекати. Або от: 
якась мамця щось питає в реє-
стратурі, але працівниця не реа-
гує – з подружкою базікає. На 
зауваження – відповідь стан-
дартна: не бачите, мовляв, що я 
зайнята? І в усіх випадках ви-
правдання хамству те саме: як 
нам платять, так ми і працюємо. 
Але порівняєш таке поводження 
зі ставленням до людей у при-
ватних клініках чи, зрештою, в 
будь-якій недержавній фірмі – і 
робиш протилежний висновок. 
Ні, шановні! Не ви працюєте, як 
вам платять. Це вам платять 
стільки, на скільки ви «працю-
єте». 

ВОЛя
У мене з’явився вітрильник. 
Третій у моєму житті. На-
справді не зовсім мій: він на-
лежить друзям. Як і два попе-
редні. Рідкісне щастя побути 
наодинці з тишею, що зіткана 
з містичної злуки вітру й те-
чії, стихії приборканих пару-
сів, усієї надпалітри кольорів 
води, неба й сонця та легкого 
шурхоту хвиль, що їх стрімко 
ріже корпус човна. І якщо ви-
брати правильний кут зору, 
можна ще й уявити себе не на 
Київському морі, а десь в Ат-
лантиці: берегів катма й гур-
кіт моторних яхт не долинає. 
А потім зірково-місячна безо-
дня, сперечаючись із власним 
віддзеркаленням в акваторії 
марини, заколисує тебе в му-
шлі вітрильника. Засинаєш 
легко, без сновидінь під то-
ненький дзенькіт металевих 
щогл.  

ДРеС-КОД  
ВНУТРІШНьОГО ВОРОГА
Кожен авторитарний режим 
прагне диктувати моду. Най-
більш наочний приклад сучас-
ності – КНДР, де фактично всі 
чоловіки однаково підстрижені й 
носять як не військову форму, то 
френчі, котрі в наших широтах 
вийшли з моди приблизно по 
смерті Сталіна. Сучасні українці 
вдягаються більш-менш розмаї-
 то, але влада вже намагається 
«навести порядок» у цій сфері: 
забороняє камуфляж тим, хто не 
служить. А також бореться з фут-
болками, на яких крамольні на-
писи. Образ внутрішнього ворога 
набуває цілком конкретних обри-
сів: молода людина в камуфляж-
них брюках та майці «Спасибо 
жителям Донбасса…» – міліція 
має всі підстави затримати такого 
стилягу і щонайменше надати ре-
комендації щодо неправильного 
дрес-коду. 

Аліна  
Пастухова

ПОДиХ ОСеНІ
«Тільки вчора було ще влітку, 
а сьогодні вже восени...» – 
пам’ятаю з дитинства ці 
рядки поезії Ліни Костенко й 
не перестаю дивуватися. Ну 
хіба не диво, ця раптова зміна 
кольорів, звуків, запахів, на-
строїв? Яка загадкова пора 
очікування тиші, спокою, пе-
реосмислення себе і світу. Яка 
прозорість почуттів і думок, 
яка глибина небес, яка химер-
ність вечорів і просвітленість 
холодних ранків. Час розмис-
лів, підбиття підсумків і но-
вих сподівань. Скинути із 
себе тягар образ, помилок, 
зрад, усього зайвого та непо-
трібного. І чекати весни, че-
кати очищення, чекати онов-
лення. Благословенна осені 
печаль... 

ЦиВІЛьНА  
ОБОРОНА  
З ЄВРОРеМОНТОМ
Коридори України є дуже 
різні. Є Україна дерев’яних ко-
ридорів із плакатами цивіль-
ної оборони на вицвілих сті-
нах, поміж яких ходять жінки 
в довгих спідницях і квітчас-
тих блузах, там пахне старими 
газетами. Є Україна постра-
дянського постмодерну. Це ці-
кавий сплав євроремонтів у 
коридорах із творами сучас-
ного мистецтва на шпалерах 
та хамства охоронців, які туди 
пропускають жінок у брюках-
галіфе. Там пахне ароматиза-
торами. І залишається тільки 
мізкувати, де й коли ці Укра-
їни можуть перетнутися? 

НА чУЖиНІ  
й ТРАВА ЗеЛеНІША
У ліфті на місці давно зниклого 
дзеркала хтось почепив дві ко-
льорові фотокартинки. На пер-
шій – Сан-Франциско й міст «Зо-
лоті Ворота» з висоти пташиного 
польоту, на другій – ідилічне, 
швидше за все теж каліфорній-
ське, океанське узбережжя з по-
дружжям життєрадісних пен-
сіонерів, які вдивляються в 
далечінь. І от що дивно: ті зо-
браження висять уже кілька 
тижнів, і жоден місцевий вандал 
іще їх не зірвав. Може, тому що 
навіть найагресивнішій людині 
ввечері, повертаючись із роботи, 
приємно бачити не загиджений 
ліфт і навіть не власне висна-
жене обличчя у дзеркалі, а кар-
тинку далекого і, як багатьом 
здається, щасливого життя.  

Дмитро  
Губенко

НАш ТИЖДЕНЬ| 
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