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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

30 вересня – 7 жовтня
чекаємо Вас на таких заходах 
у Книгарнях «Є»

◆ У Києві (вул. Лисенка, 3):
30 вересня, 18:00 – презентація роману Антона Кушніра 
«URBAN STRIKE».
3 жовтня, 18:00 – презентація Польської Академії Документу 
в Києві.
4 жовтня, 18:00 – презентація книжки братів Капранових 
«Щоденник моєї секретарки».
5 жовтня, 18:00 – презентація книжки Марії Матіос «Армагедон 
уже відбувся».
6 жовтня, 18:00 – презентація книжки Ірени Карпи 
«Піца Гімалаї».
7 жовтня, 18:00 – презентація книжок Олександра Дробахи 
«Царство Катерини» та «Велике серце Гетьманщини». 

◆ У Харкові (вул. Сумська, 3):
2 жовтня, 14:00 – дискусія на тему «Німецькі свята у жовтні». 
Мова дискусії – німецька.
3 жовтня, 18:00 – презентація книжки Артема Чапая «Подорож 
із Мамайотою в пошуках України».
6 жовтня, 19:00 – брифінг на тему «Менталітет та стереотипи 
в Україні». Мова брифінгу – англійська.
7 жовтня, 18:00 – презентація футбольної антології 
«Письменники про футбол». Представляють Сашко Ушкалов, 
Сергій Жадан, Олександр «Фоззі» Сидоренко.

◆ У Львові (просп. Свободи, 7):
1 жовтня, 13:00 – англомовна забава для дітей 5–8 років 
«Весела мандрівка» (спільно з мовним клубом Open World).
4 жовтня, 18:00 – до Днів чеської культури у Львові, перегляд 
та обговорення чеського кіно (спільно з Генеральним 

консульством Чеської Республіки у Львові).
5 жовтня, 18:00 – презентація книжки «Хіпі у Львові» 
(видавництво «Тріада плюс»).
6 жовтня, 18:00 – до Днів чеської культури у Львові, перегляд 
та обговорення чеського кіно (спільно з Генеральним 
консульством Чеської Республіки у Львові).

◆ В Івано-Франківську (вул. Незалежності, 31):
30 вересня, 18:00, 5-й поверх – закриття виставки «Польська 
школа плаката та її послідовники».
3 жовтня, 18:00, 5-й поверх – відкриття фотовиставки Обрахоси 
«Перехід».
6 жовтня, 18:00, 4-й поверх – презентація збірки оповідань 
Максима Самойлова.

◆ У Вінниці (просп. 50-річчя Перемоги, 26):
4 жовтня, 18:00 – літературні дискусії «книгОгляд»: Майбутнє. 
Версія «Антипович».
5 жовтня, 18:00 – авторський вечір барда Вероніки Остапчук.
6 жовтня, 18:00 – презентація книжки Артема Чапая «Подорож 
із Мамайотою в пошуках України».

◆ У Тернополі (вул. Валова, 7–9):
1 жовтня, 14:00 – презентація книжок Сергія Гридіна «Федько, 
прибулець з інтернету» (8–13 років).
2 жовтня, 14:00 – презентація новинок від Мар’яни Савки та 
«Видавництва Старого Лева».
6 жовтня, 18:00 – презентація книжок Вікторії Горбунової 
«Надра банку» та Вікторії Гранецької «Мантра-омана».
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Проза прощання
Юдіт Германн 
про народження 
тексту й 
життя під час 
помирання

Танки й іграшки
Тиждень віднайшов 
автентичне народне 
ремесло поблизу 
Яворівського 
полігону

«Демони»  
наших душ
Чим здивує фільм 
за сценарієм 
Наталі Ворожбит 

Деконструкція 
Андріївського 
узвозу
Хто хоче 
приватизувати 
київський 
Монмартр
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40
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Обмеження апетитів
Чому Росія відчуває 
страх перед можливими 
консолідованими 
зусиллями 
Європейського Союзу  
на енергетичному ринку

Б’ють по паспорту
Навіщо влада 
заходилася 
впроваджувати 
біометричні 
внутрішньодержавні 
документи 

Як Меркель 
дозволила 
Путіну себе 
обдурити 

Ляпас
Чому вчинок студентки 
Степаненко, хоч би як 
його сприймали, висвітив 
серйозну проблему: 
потрібне якісне оновлення 
кіл, які вважають елітою

24

16

19 20
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64

Таки до Росії?
Чому замість 
газової 
війни, схоже, 
матимемо 
газову 
капітуляцію

Фото тижня
Прощавай, 
торо!

Виграти не 
війну, а мир
Чи визнають 
Палестину 
державою

Полювання  
на багатіїв
Чому заможним 
доведеться 
платити більше 
податків

28
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Як прожити  
на «біологічну норму»
Тиждень перевіряв 
твердження колишнього 
очільника Донеччини Анатолія 
Близнюка про те, що 2500 грн 
цілком забезпечують людину

Швидкий пошук  
за чин і гроші
Як міліція закриває 
очі на зниклих 
безвісти

Холодний 
мир
Чому не 
теплішають 
англо-
російські 
відносини

Дипломатія 
нафтогонів
Якою є 
природа 
світових 
конфліктів

Градус зростає
Чому восени на 
Україну чекає нова 
хвиля локальних 
протестних акцій, 
але до революції 
не дійде
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Майже серйозно 
про російську 
«тандемократію»

Сергій Терьохін 
про валюту 
в обмін на 
паспорт 
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Історія 
українських 
протестів 

Знаряддя провокації
Як більшовики заманили 
генерала УНР Юрія 
Тютюнника в СРСР, щоб 
використати його знання 
і зв’язки
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25
вересня в Барселоні 
на арені «Монумен-
таль» відбулась ос  тан-
 ня в історії Каталонії 

та її столиці корида. Місцевий уряд 
заборонив від 1 січня 2012 року тра-
диційне для регіону видовище, істо-
рія якого сягає бронзового віку. В ЄС 
давно критикували іспанців за при-
страсть до жорстоких стосовно тва-
рин шоу, тож заборона була тільки 
питанням часу. Природозахисники 
кажуть, що понад 70% каталонців 
ставляться до неї схвально. Хоча на 
останньому двобої тореадора з би-
ком був аншлаг: поціновувачі кри-
вавого дійства платили сотні й тисячі 
євро, аби потрапити на «Монумен-
таль». Дехто з фанатів навіть наби-
рав пісок з арени в якості сувеніра 
на пам’ять про останню кориду.
 

Фото: ap

ПРОщАВАй, ТОРО!
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Тиждень 
в історії

Військо Польське 
захопило населене 
етнічними 
поляками Заолжя 
в Чехословаччині

Народився Михайло 
Драгоманов, україн -
ський історик, літерату -
рознавець, фольклорист, 
економіст, філософ

Став до ладу 
й випустив 
перший трактор 
Харківський 
тракторний завод

30 вересня 1841 року 1 жовтня 1931 року 2 жовтня 1938 року

Пірати звільнили судно 
з українцями. Екіпаж 
судна Mattheos I був 
захоплений у Гвінейській 
затоці 14 вересня

Рада ухвалила закон 
про заборону реклами 
тютюнових виробів. 
Він стосується фактично 
всіх ЗМІ

Палестина подала 
заявку в ООН про 
визнання її незалежності

22 вересня 23 вересня 24 вересня

Н
агнітання емоцій в українсько-російських 
відносинах, яке дехто поспішив назвати га-
зовою війною, схоже, лишається в минулому. 
Після зустрічі з Путіним і Мєдвєдєвим на-

шій владі помітно полегшало. Проте навіть дещиця 
інформації, яка потрапила після зустрічі в екс-
пертні кола, вказує на те, що замість газової війни, 
схоже, матимемо газову капітуляцію. Зокрема, по-
новилось обговорення сценаріїв створення консор-
ціуму з управління українською ГТС – Росія нібито 
«погодилася» не на білоруський (двосторонній із 
перспективою цілковитого перебирання контролю 
над трубою Кремлем), а на тристоронній формат 
консорціуму. Щоправда, зважаючи на давні відно-
сини Газпрому і деяких європейських газових ком-
паній, для України такий формат не дуже відрізня-
тиметься від білоруського. 
Тиждень уже прогнозував (№ 38/2011), що за 
рішучими заявами українських посадовців ціл-
ком може ховатися бажання вирішити проблему 
ціни на газ у традиційний – корупційний – спо-
сіб. Навіть у розпал обміну інформаційними ви-
падами прем’єр Азаров говорив про можливість 
допуску росіян до структури, яка створювати-
меться на базі нинішнього Укргазвидобування. 
Ймовірно, «формати» консорціуму навколо ГТС 
також із цієї сфери.
Звичка української влади покладатися тільки на 
власні судження і не довіряти альтернативній ін-
формації зле пожартувала з нею. Керівництву Росії, 
схоже, вдалося провести дві операції. По-перше, 
розіграно схему «тиск-послаблення». Непоступли-
вістю Москва доводила Януковича і КО до розпачу, 
й коли у неформальній обстановці резиденції в За-
видові тиск раптом зменшився, з’явилась емоційна 
схильність погодитися на «компроміс». По-друге, 
українську владу, вочевидь, налякали жупелом. 
Напередодні переговорів Газпром провів чергову 
акцію з просування свого проекту «Південний по-
тік», підписавши низку документів із європей-
ськими компаніями (див. стор. 22). Це ще не 
означає невідворотності побудови цього газогону в 

Таки до Росії?

НА чАСі|тЕнДЕнЦіЇ тижня
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Послаблення російського тиску на Україну в газових переговорах, 
схоже, позначилося на судовому процесі над опозиціонерами. При-
наймні склалося враження, що Київ уже не зважає на Захід, який 
настійливо рекомендує нашій владі утриматися від політичного 
переслідування. За ґратами залишили Юрія Луценка попри кри-
тичний стан його здоров’я. Повернулась до виконавців упевненість 
і в справі Тимошенко: прокуратура вимагає для екс-прем’єр-
міністра семи років ув’язнення плюс заборони обіймати державні 
посади ще на три. Про це в суді заявила представник обвинува-
чення Лілія Фролова. Крім того, на Тимошенко просять покласти 
компенсацію судових витрат (близько 10 тис. грн.) і стягнути з неї 
понад 1,5 млрд грн збитків, нібито заподіяних НАК «Нафтогаз» 
українсько-російськими газовими угодами від 19 січня 2009 року.
Всупереч багатьом очікуванням, двотижнева перерва у судовому 
процесі ніяк не змінила його стилю. 27 вересня обвинувачення, як 
і раніше, вдавалось до політичних заяв (так, Фролова заявила, що 
Тимошенко діяла заради «створення позитивного іміджу»). Після 
цього захисник екс-прем’єрки Юрій Сухов припустив, що такими 
темпами суд може винести їй вирок уже найближчими днями. А 
перший заступник Юлії Володимирівни в «Батьківщині» Олек-
сандр Турчинов спрогнозував, що влада намагатиметься по-
швидше поставити Україну і світ перед фактом вироку. Раніше єв-
ропейці не раз заявляли: угода про асоціацію між Україною та ЄС 
залежатиме від перебігу 
політичних судових про-
цесів у Києві (див. Тиж-
день №38/2011).
Утім, деякі джерела на-
шого видання стверджу-
ють, що суворий вирок 
Тимошенко справді може 
пролунати найближчими 
днями, а проте не виклю-
чають: згодом парламент 
«гуманно» ухвалить по-
правки до Кримінального 
кодексу, згідно з якими 
перевищення повнова-
жень, інкриміноване Тим-
ошенко, перестане бути 
трактовано як карний зло-
чин. І вона вийде на волю, 
але із судимістю, котра не 
дозволить балотуватись 
на будь-яких виборах. 
Після чого Київ знову по-
чне загравати з Європою.

Декретом австро-
угорського цісаря 
Франца Йосифа I 
засновано університет 
у Чернівцях

Києво-Могилянській 
колегії надано статус 
академії

У Москві 
розстріляно 
танками 
будівлю Думи 
(Білий дім)

3 жовтня 1991 року 4 жовтня 1875 року 5 жовтня 1941 року 6 жовтня 1701 року

У боях під 
Дніпропетровськом 
загинув український 
дитячий письменник 
Микола Трублаїні

Уряд Іспанії ухвалив 
декрет про розпуск 
парламенту. Дострокові 
вибори призначено на 
20 листопада

Міліція затримала 
активістів «Свободи», 
які намагалися про-
вести акцію «Умань 
без хасидів»

Протести в Донецьку 
«проти антинародної 
влади»

25 вересня 26 вересня 27 вересня
Після антиромських 
протестів у Болгарії 
заарештовано 
циганського барона 
Кіріла Рашкова

28 вересня
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1,5 млрд грн з Тимошенко

обхід України, але чимало представників нашої 
влади перейнялися проблемою кудись «прилашту-
вати» вітчизняну ГТС.
Якщо ці тенденції візьмуть гору, РФ суттєво про-
сунеться у взятті під контроль стратегічних галу-
зей української економіки. Отримавши в управ-
ління труби, а відтак постачання газу на підпри-
ємства, російська сторона зможе створити для 
останніх такі умови роботи, що чергові СП з пе-
редачею їм нашої власності стануть неминучі.
Жовтень, на який заплановані українсько-ро -
сійські переговори з конкретизації завидовських 
домовленостей, може стати критичним місяцем у 
відверненні України від Європи. Росія поспішає 
реалізувати цей сценарій: схоже, у її відносинах 
із ЄС закінчується період, коли постачання газу 
виправдовувало порушення європейських пра-
вил. Представники Єврокомісії провели обшуки 
в німецькому й чеському офісах дочірніх компа-
ній Газпрому за звинуваченнями в цінових змо-
вах і зловживанні становищем на ринку. Євро-
пейці довго спостерігали за цими «особливос-
тями бізнесу по-російськи», але нині, схоже, 
Москву таки примусять грати за правилами.
Така зміна в підході європейців до взаємодії з РФ дає 
сподівання і на те, що й українську владу примусять 
виконувати зобов’язання. З огляду на свою історію 
та ментальні особливості нинішні наші можно-
владці розуміють тверду позицію й чіткі альтерна-
тиви. Якщо зараз представники ЄС наполяжуть на 
тому, що політичний процес в нашій державі має за-
лишатися в демократичних межах (допуск усіх ліде-
рів опозиції до участі у виборах, вільні вибори тощо), 
а угоди з Росією не суперечили енергетичним паке-
там Єврокомісії (зокрема, Газпром як видобувна 
компанія не може брати участь в управлінні ГТС), 
Україна збереже шанс повернутися до Європи.

Ростислав Павленко

Таки до Росії?
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$52 млн $5,3 млрд337,6 млрд грн
такий дохід держбюджету заплановано 
в урядовому проекті на наступний рік. 
Витрати сягають 361,6 млрд грн

придбали українці в перший день 
«паспортизації» валютних операцій. 
Це вчетверо менше, ніж напередодні. 
Дані НБУ

необхідно для модернізації української 
ГТС. Оцінка заступника голови правління 
НАК «Нафтогаз» Вадима Чупруна

ГАНГСТеР ВІКТОР
новий персонаж 
«Сімпсонів»
Героєм однієї із 
серій культового 
мультсеріалу став 
брутальний мафіозі 
Віктор, який не вміє 
користуватися ін-
тернетом і ображає 
свою дружину.

ДеНиС ОЛейНиКОВ
хоче в Латвію
Власник компанії 
ProstoPrint, який 
переховується від 
переслідування вла-
ди, повідомив, що 
має намір просити 
притулку в Латвії. 
Наразі він зупинив-
ся в Хорватії. 

ОЛеКСАНДР ПОПОВ
непопулярний у Києві
Як засвідчило опиту-
вання КМІСу, рейтинг 
нинішнього голови 
КМДА майже удвічі 
нижчий (14%), ніж у 
Віталія Кличка (27%).

БОРиС КОЛеСНІКОВ
цензор
На запитання щодо футболок 
«Спасибо жителям 
Донбасса...» віце-
прем’єр попере-
див журналістів: 
«Покорректней 
вопросы задавай-
те».

РОМАН ЛАНДІК
сидить в Україні
Після екстрадиції з 
Росії скандальний 
депутат Луганської 
міськради потра-
пив до СІЗО рідного 
міста.

5 ОБЛиЧ МАйЖе СеРйОЗНО

Репутація означає гроші
Нью-Йоркський Інститут репутації визначив Канаду як країну з найкращим 
реноме у світі, водночас Україну розмістив на 40-й сходинці серед 50 фігурантів 
списку. На перших позиціях цілком очікувано опинилися держави, які зазвичай 
є лідерами в рейтингах безпеки й комфорту. Інститут репутації, який опитав 
42 тис. осіб, виводив оцінки за 16-ма показниками, серед яких провідні – безпека 
та привітність населення. Розробники шкали дійшли висновку, що «репутація 
означає гроші», адже, як виявилось, існує велика кореляція між реноме країни 
й бажанням її відвідувати, купувати товари тамтешнього виробництва, інвестувати, 
вчитись там і працювати. Таким чином, експерти інституту наголошують, що результати 
дослідження мають стати інструментом дії для країн, адже зростання репутації означає 
поступ економіки
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80 випадків82 журналісти
загинули у світі від початку року. 
Дані International Press Institute

затримання, нападів і тиску на 
представників ЗМІ зареєстровано 
2011-го в Україні. Дані Інституту 
масової інформації

Платіні задоволений Євро-2012
Під час свого експрес-візиту до України голо-
ва УЄФА Мішель Платіні не помітив якихось 
серйозних недоліків у підготовці до Євро-2012. 
Лише зауважив, що в Донецьку є невеликі про-
блеми з темпами будівництва аеропорту та готе-
лів, а у Львові – з дорогами. Харкову трохи «діс-
талося» за готелі та громадський транспорт. 

Єднання церков
Глава УПЦ КП Патріарх Філарет та очільник 
УАПЦ Митрополит Мефодій відновили діалог 
про подолання розколу українського православ’я 
та створення єдиної церкви. Вони закликали 
єпископат, духівництво та вірних очолюваних 
ними церков, а також українську громадськість 
сприяти остаточному утворенню в Україні єди-
ної помісної церкви.

Уран в обмін на демократію?
Сполучені Штати домовилися з Україною, що 
виділять їй понад $60 млн на ліквідацію висо-
козбагаченого урану й будівництво дослідної 
ядерної установки. Україна зобов’язується до бе-
резня 2012 року, до наступного саміту з ядерної 
безпеки, позбутися всіх своїх запасів високозба-
гаченого урану. У відповідь на обіцянки Києва 
голова американського Держдепу з «розумін-
ням» оцінила рух до демократії в нашій державі: 
«Було непросто побудувати сильну демократію 
після розпаду Радянського Союзу, але Україна 
досягла значних успіхів».  

Компенсація за комунізм
Парламент Сербії прийняв закон, що передба-
чає повернення майна та землі, конфіскованих 
комуністичною владою Югославії після Другої 
світової війни, або компенсацію їхньої вартості 
державними облігаціями з фонду в €2 млрд. А 
в Чехії уряд схвалив основні параметри відшко-
дування церквам і релігійним організаціям за 
майно, конфісковане в них за часів соціалізму. 
Передбачається, що впродовж 30 років держава 
виплатить церквам близько $3,3 млрд. 

Саркозі падає
На виборах до Сенату Франції, вперше з 1959 
року, більшість у Верхній палаті парламенту 
здобули ліві. Напередодні президентської та 
парламентської кампанії поразка в Сенаті – ве-
лика неприємність для правлячої партії «Союз 
за Народний Рух». Хоча ці вибори здійснюються 
непрямим голосуванням і сенаторів обирають 
місцеві депутати та радники різних рівнів, 25 
вересня сталася очевидна зміна віх. Закінчилася 
епоха безперервного голлістського впливу (кон-
серваторів) у верхній палаті. З формуванням у 
Сенаті лівої більшості Ніколя Саркозі стане важ-
че проводити через парламент законопроекти, у 
яких зацікавлений уряд. 
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Репутація означає гроші
Нью-Йоркський Інститут репутації визначив Канаду як країну з найкращим 
реноме у світі, водночас Україну розмістив на 40-й сходинці серед 50 фігурантів 
списку. На перших позиціях цілком очікувано опинилися держави, які зазвичай 
є лідерами в рейтингах безпеки й комфорту. Інститут репутації, який опитав 
42 тис. осіб, виводив оцінки за 16-ма показниками, серед яких провідні – безпека 
та привітність населення. Розробники шкали дійшли висновку, що «репутація 
означає гроші», адже, як виявилось, існує велика кореляція між реноме країни 
й бажанням її відвідувати, купувати товари тамтешнього виробництва, інвестувати, 
вчитись там і працювати. Таким чином, експерти інституту наголошують, що результати 
дослідження мають стати інструментом дії для країн, адже зростання репутації означає 
поступ економіки
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«Н
аціональний лідер» і глава уря-
ду Росії Владімір Путін розрубав 
зав’язаний ним-таки гордіїв вузол. 
Наступним президентом РФ знову 

буде він. А нинішній – Дмітрій Мєдвєдєв, котрий 
«тримав місце» свого попередника-наступника 
від травня 2008 року, – піде в листопаді на парла-
ментські вибори на чолі партії влади «Єдиная Рос-
сия», після чого обійме прем’єрську посаду. Про  
це Путін заявив на з’їзді партії, чим зірвав овацію  
в найкращих традиціях епохи Брєжнєва.
Як жартує російська ліберальна преса, для Мєд-
вєдєва нічого не зміниться – «як він не був пре-
зидентом, так і не буде». Але це не зовсім так. По-
перше, тепер саме йому доведеться тягти на собі 
весь негатив владної політсили, яку ті ж таки лібе-
рали називають не інакше, як «партією злодюжок 
і пройдисвітів». Ну а по-друге, якщо президентові 
Мєдвєдєву іноді дозволяли не погоджуватись із 
Путіним (вочевидь, щоб створити враження де-
мократії), то прем’єрові Мєдвєдєву буде вже зась. 
Причому президент Путін зможе в будь-який мо-
мент звільнити прем’єра Мєдвєдєва – за звича-
єм, що його започаткував останній, – «у зв’язку з 
утратою довіри». Мавр зробив свою справу. Бурх-
ливі аплодисменти, всі встають.

«Так было, 
так есть и так 
будет всегда!»*

*Останній рядок тексту гімну Росії
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ЛяПАС

К
оротка мить «квіткового» 
ляпаса Дмитрові Табач-
нику у виконанні сту-
дентки Дарини Степа-

ненко викликала неабиякий ре-
зонанс у суспільстві. Публічно 
здійняти руку на міністра – це 
вже щось нове. Як згодом стане 
відомо, то не був індивідуаль  - 
ний подвиг студентки: діяла 
вона від імені Братства святого 
Луки, пов’язаного із сумнозвіс-
ним Дмитром Корчинським. 
Широкий резонанс акції перед-
бачуваний і навіть гарантова-
ний. Уже через півгодини після 
скандалу про вчинок дівчини 
говорили з трибуни Верховної 
Ради. Блискавично включилася 
інтер  нет-спільнота. Наступного 
дня історію з ляпасом обговорю-
вали в Шустера на «Першому 
національному». Посипалися 
коментарі й заяви. Студради, 
наче за помахом чарівних рек-
торських паличок, кинулися за-
суджувати «хуліганку» Дарину. 
Озвався навіть президент РФ 
Дмітрій Мєдведєв, пожарту-
вавши в бік «свого» міністра 
освіти: дивіться, мовляв, щоб і у 
вас чогось такого не сталося…

Інформаційна піна почала 
осідати після вихідних. Найдив-
ніше, що оцінювали переважно 
дії студентки, хоча треба було 
говорити й про урядовця, адже 
«персонажів» було двоє. Кор-
чинський Корчинським, але го-
ловним провокатором у цій істо-
рії виступив усе ж таки сам мі-

Автор: 
Андрій Скумін

ністр Табачник. Те, що він 
україноненависник, розписано в 
багатьох публікаціях, в яких міс-
титься аналіз як конкретних дій 
цього чиновника, так і його пу-
бліцистики. Але чому в такому 
разі президент Янукович досі не 
звільнив його з посади? Чому за-
лишається глухим до численних 
протестів і звернень? І якщо, 
скажімо, міністр-антисеміт в із-
раїльському уряді – цілковитий 
нонсенс, то чому в Україні перед 
українофобами вмикається зе-
лене світло?

Отож об’єктивно запит на 
ляпас Табачникові, як і всім 
представникам влади, які здій-
снюють антиукраїнський курс, 
існує, і дивно було б, якби хтось 
із молодих і гарячих не озвався 
на нього. Коли влада уникає 

діа  логу із суспільством, коли 
довкола панує вибіркове право-
суддя, а правоохоронні органи 
обслуговують не закон, а вла-
 ду, – неминуче з’являється 
ґрунт для радикалізму.

Втім, залишається чимало 
запитань і до іншої сторони – 
суспільства. Чи готове воно 
контролювати владу? На жаль, 
ні. Інститути громадянського 
суспільства в Україні поки що за-
лишаються слабкими. Здавалося 
б, у такій ситуації тон мають за-
давати інтелектуали. Але в умо-
вах, коли в країні встановлю-
ється монопольна, напівавтори-
тарна влада, неминуче виникає 
запит іще й на пристосуванство: 
за останні рік-півтора спокусі 
сервілізму легко піддалася зна-
чна частина інтелектуальної (за 

Учинок студентки Степаненко, 
хоч би як його сприймали, 
висвітив серйозну проблему: 
Україна потребує 
якісного оновлення 
тих кіл, які прийнято 
вважати елітою
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визначенням) «публіки», а то й 
духовних провідників.

Ректор бунтівної студентки, 
наприклад, тривалий час ніяк не 
міг вибрати для себе гідного амп-
луа – відсторонитися? Засудити? 
Підтримати? Проігнорувати? І 
таку метушливу поведінку пре-
зидент Києво-Могилянської ака-
демії пан Квіт демонструє далеко 
не вперше. Останній кричущий 
випадок – (не)підписання сумно-
відомого листа «інтелігенції» на 
підтримку «курсу реформ Яну-

ковича». За цим уже три-
валий час проглядає 
намаган  ня витрима-
 ти таку собі «середню 
лінію», аби й вовки 
були ситі, і ягнята 

цілі. Втім, що бу-
ває з компроміс-
ною поставою 
ягнят, коли хи-

жакові кортить 
їс  ти, описав у 
своїх байках іще 
Лафонтен.

Є великі пре-
тензії й до «па-
тріархів» гумані-
таристики, котрі 
вже давно розво-
дяться про свій 
месіанізм та інте-
лектуальну цноту. 
Замість розбу-
дови в Україні 

освітнього про-
стору європейського 

типу, залучення під-
тримки іноземних колег досе-
редини країни, стимулювання 
обдарованої молоді, що має до-
свід роботи й викладання за кор-
доном, до інтелектуальної праці 
на Батьківщині, весь креативний 
дух професури кшталту Мирос-
лава Поповича та Ярослава Гри-
цака в роки незалежності пішов 
на побудову власного «я», піар у 
закордонних університетах і те-
левізійних шоу. В кожному ви-
ступі (а власне, виступами всі 
їхні справи й обмежувалися) 
можна було почути яскраві ви-
слови, риторичні парадокси, ви-
хваляння причетністю до захід-
ного досвіду й цінностей, голо-
вним мотто яких було: «Я є! Я 
маю бути першим!» Шкода 
тільки, «патріарший» амвон ви-
явився зайнятий охочими чхати 
на весь цей академічний снобізм, 
зарозумілість і марнославство.

Схожа вовтузня відбуваєть-
 ся в літературі. Якщо всерйоз 

сприймати деякі презентації та 
«імпрези», мало б скластися 
враження поголовної геніаль-
ності представників письмен-
ницького цеху. До того ж винят-
кової – яка плекає его і знева-
жає інших. От тільки не видно 
нині в ньому титанів. Воно й не 
дивно: адже не досить, як це ро-
бить, приміром, Оксана За-
бужко, роками котитися за інер-
цією «польових досліджень…» і 
навіть у «букетному інциденті» 
вбачати їхній відгомін. Варто 
полишити самомилування й 
поглянути на те, чому в такому 
жалюгідному стані майстерня 
слова. Без спроможності тих, 
хто творить, задавати стандарти 
якості, прищеплювати їх моло-
дим авторам, опиратися не-
смаку замість літератури про-
цвітає графоманство. Тому й не 
дивує, що в Україні бракує ліде-
рів думок.

Догоджання можновладцям 
набуває різних форм. Важко за-
бути зворушливу сцену, коли 
перед Ганною Герман, авторкою 
цілої прозової книжки й за  
сумісництвом президентської 
радниці, раптом узявся розшар-
куватися сам блаженнійший 
Святослав, глава Української 
греко-католицької церкви. Ра-
зом із отцем Борисом Гудзяком, 
очільником Українського Като-
лицького університету. І заодно 
з «православним комуністом» 
Борисом Олійником, який до 
тієї книжчини спорудив на-
путню передмову. Що їх подви-
гло на участь у вікопомній пре-
зентації? Любов до художнього 
слова? Гордість за єдиновірну 
літераторку? Чи все ж її належ-
ність до владного сонму?

Отож історія з «квітковим» 
ляпасом змусила вкотре заду-
матися про якість влади й сус-
пільства. Так, ми стоїмо по шию 
в болоті. По один бік – жадібна, 
жорстока, цинічна, хоч і спо-
внена внутрішнього страху 
влада, яка думає, що прийшла 
до «керма» назавжди; по дру-
гий – ми, схожі на людей, про 
яких писав Шевченко: «А бра-
тія мовчить собі, витріщивши 
очі». Найприкріше, що не чути 
голосів тих, хто претендує – 
мав би претендувати (!) на роль 
провідників. Інтелектуальний, 
моральний опір повзучому  
авторитаризмові надзвичайно 
слаб  кий. Натомість першу 
скрипку грають уже перевірені 

авантюристи, пристосуванці й 
провокатори. Одні з них про-
топтали стежку на Банкову, 
особливо не приховуючи цього. 
Інші, схоже, прописалися там 
іще давніше, хоча для публіки 
продовжують гарячкувати на 
барикадах, насправді граючи із 
владою у піддавки.

Найголовніше, що можна 
закинути кожній із категорій 
провідників – митцям, ректо-
рам, «совісті нації», «патріар-
хам» і «аксакалам», – це не-
спроможність відповідати тій 
високій ролі й суспільним очі-
куванням, до яких вони мусять 
дорівнятися з огляду на статус. 
Адже роль кожного, хто претен-
дує на суспільний авторитет, 
хто очолює структури, які на-
вчають наступні покоління чи 
випускають «культурні про-
дукти», покликані сприяти ду-
ховному розвитку нації, – допо-
магати подоланню громадя-
нами в собі раба й совка. Сус-   

пільні авторитети – духовні 
лідери – покликані створювати 
середовища, в яких народжува-
тимуться й закріплюватимуть-
 ся нові стандарти знань, дослі-
джень, пізнання, гідної суспіль-
ної поведінки. Не сталося –  
принаймні досі.

Тому й залишається від-
чуття вакууму. І тим голосніше 
відлуння ляпаса, що прозвучав 
серед тиші. То, може, досить 
стрясати повітря словесами на 
блогах, вправлятися в самопі-
арі, ділити титули, хизуватися 
власним лібералізмом, водно-
час потайки приміряючись до 
імовірних синекур від влади чи 
то комфортних зарубіжних 
грантів? Чи не відповідальніше 
й чесніше збудувати в освіті й 
інтелектуальному просторі те, 
що стало б для суспільства ря-
тівним муром супроти будь-
яких зловорожих випадів та-
бачників. Може, тоді в нього 
з’являться не авантюрні про-
відники й аморальні автори-
тети, а справжні, непідробні й 
відповідальні лідери? Бодай 
духовні. 

СПОКУСІ СеРВІЛІЗМУ 
ПІДДАЛАСя ЗНАЧНА ЧАСТиНА 
ІНТеЛеКТУАЛьНОї 
«ПУБЛІКи», А ТО 
й ДУХОВНиХ ПРОВІДНиКІВ
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Градус зростає
Революції восени не буде. Однак Україну чекає нова хвиля 
локальних протестних акцій

я
к доводять останні дослі-
дження соціологічних 
служб, усе більше наших 
співвітчизників втрача-

ють довіру до основних інститу-
тів державної влади. Так, відпо-
відно до серпневого дослі-
дження TNS в Україні, пре-   
зиденту, парламенту, Кабміну 
та судовій системі довіряє не 
більше ніж 20% громадян. При 
цьому, як свідчить опитування, 
проведене влітку Київським 
міжнародним інститутом соціо-
логії, майже 63% українців вва-
жають, що ситуація в державі 
розвивається в неправильному 
напрямку.

Утім, попри тотальне незадо-
волення владою, ознак осінньої 
революції, початок якої опози-
ційні політики пророкували ще 
у вересні, поки що не помітно. 
Вони обіцяли, що восени ситуа-
ція розвиватиметься ледь не за 
єгипетським сценарієм. Але най-
 масштабніша акція, приурочена 
до Дня Незалежності України, 
за різними даними, зібрала 
трохи більше ніж 10 тис. осіб. За-
галом на мітинги приходить у 
середньому 5 тис. українців.

Тож, аби вилитись у масові 
протести («революцію»), акції 
невдоволення мають перейти 

Автор: 
 Аліна 

Пастухова

певну межу. Ознаки цього з’яв -
ляються, утім, подальший пере-
біг подій залежатиме від дій 
влади й адекватності опозиції.

НАКОПиЧеННя 
ПРОТеСТНОГО ПОТеНЦІАЛУ
Соціологи прогнозують, що пе-
релік локальних протестних ак-
цій найближчим часом попов -
ниться. «Уряд зараз проводить 
жорстку ліберальну політику в 
сенсі скорочення соціальної до-
помоги незахищеним верствам 
громадян, і такі заходи провоку-
ватимуть реакцію соціальних 
груп, інтереси яких зачеп -
лять», – припускає експерт Цен-
тру Разумкова Михайло Мі-
щенко. Наприклад, представ-
ники громадських організацій, 
що були поміж тих, хто штурму-
вав парламент 20 вересня, уже 
відмовилися брати участь у пе-
реговірному процесі з владою та 
зайняли жорстку позицію: або 
цілковите задоволення їхніх ви-
мог, або нові акції протесту. 

За розрахунками соціологів, 
страх регіоналів перед новою 
революцією може перетвори-
тися на реальність, якщо неза-
доволення діями влади вижене 
на майдани одночасно 7–10% 
населення. Однак наразі немає 

чинників, здатних об’єднати со-
ціальні групи, які протестують 
кожна за своє. До того ж, заува-
жують соціологи, прямої залеж-
ності між високим рівнем не-
вдоволення діями керівництва 
держави та ймовірністю масш-
табних протестів немає; не всі, 
хто висловлюється протестно, 
готові брати безпосередню 
участь у мітингах, демонстра-
ціях чи інших масових заходах. 
З часу здобуття незалежності й 
до подій 2004 року, наприклад, 
найвищий рівень незадово-
лення ситуацією в країні було 
зафіксовано в 1998–1999-му, але 
тоді соціальний вибух не стався. 
Тож окрім погіршення життя 
вже сьогодні революцію мають 
спровокувати й інші чинники. 
Зокрема, сподівання людей до-
могтися змін на краще й ефек-
тивність альтернативних сил 
(опозиції) у захисті інтересів і 
вираженні волі громадян.

ХАРАКТеР ПРОТеСТУ
Збільшення градуса протесту – 
явище закономірне, – перекона-
ний Михайло Міщенко. Це 
звична реакція на зниження до-
віри до влади, тобто поступову 
втрату нею легітимності. Та ха-
рактер протестних акцій з часу 
Помаранчевої революції сут-
тєво змінився. Раніше активна 
частина населення виходила на 
площі переважно під політич-
ними гаслами, популярними 
були, зокрема, за переобрання 
Верховної Ради чи президента, 
вимоги зупинити корупцію чи 
русифікацію. 

Сьогодні на перший план 
вийшли питання, що безпосе-
редньо стосуються простих гро-
мадян: можливість ведення біз-
несу, зростання цін, доступ до 
освіти, незаконна забудова те-
риторії поряд із житловим бу-
динком тощо. «Ініціювати акції 
протесту і, можливо, домага-
тися хоча б часткової реалізації 
своїх вимог зможуть ті соціальні 
групи, у яких уже є свої органі-
зації. Їх мали підприємці, які 

ДЕФІЦИТ ДОВІРИ
Динаміка зміни рівня суспільної довіри до влади

За даними дослідження TNS в Україні, проведеного 8 – 15 серпня 2011 року. Опитано 1200 респондентів. 
Математична точність вибірки становить +/-3%.

Лютий 2010 Вересень 2010 Лютий 2011 Вересень 2011

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

13,9%

41,3%

12,1%
17,0%

21,4%
29,7%

31%

18,7%
22,9%

26,6%

16,7%
19,8%

Довіра, %

Президент

Верховна Рада

Кабінет Міністрів

12|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 40 (205) 30.09 – 6.10.2011

НА чАСі|протЕстні настроЇ



56,9% 
молоді, 

49,8% 
людей  

середнього віку 
та 

46,3% 

людей старшого 
віку 

готові брати участь 
у протестних ак-

ціях відповідно до 
опитування Інсти-
туту соціальної та 
політичної психо-

логії НАПН України

вийшли на Майдан узимку 
2010-го, мають чорнобильці та 
афганці, які штурмували пар-
ламент, сформовані організації 
мають студенти. Якби вони 
були в учителів та лікарів, ті та-
кож брали б активну участь у 
протестах», – каже директор 
фонду «Демократичні ініціа-
тиви» Ірина Бекешкіна. Таким 
чином, у багатьох випадках від 
протестів владу рятує фактична 
відсутність у країні незалеж-
ного профспілкового руху (див. 
Тиждень, № 29/2011).

Слід також зазначити, що, 
на відміну від попередніх років, 
сьогодні увагу активної частини 
суспільства більше приверта-
ють заходи, ініційовані громад-
ськими організаціями, а не по-
літичними партіями. Самі учас-
ники протестних акцій пов’я  - 
зують це з розчаруванням опо-
зиційними політсилами.

Незадоволення громадян 
політиками зайшло так далеко, 
що більшість закликів останніх 
не чують і не сприймають. Люди 
не поспішають масово захи-
щати інтереси Юлії Тимошенко 
чи Юрія Луценка в судових про-
цесах, хоча їхній замовний ха-
рактер і явно нерівноправне 
становище сторін уже очевидні 
не тільки для професійних пра-
возахисників. 

Перші ознаки змін у харак-
тері протестів з’явилися ще 2010 
року, коли українці фактично 
проігнорували організовані 
опозицією мітинги проти під-
писання Харківських угод, а 
вже за кілька місяців зібрався 
багатотисячний підприємниць-
кий Майдан. 

Бракує й виявів солідарності 
з тими, хто вже піднявся на про-
тест. Мало уваги привертають 
абсурдні затримання активістів 
податкового Майдану за начебто 
пошкоджену бруківку на Хреща-
тику, суперечлива справа Pros-   
to  Print, пов’язана з випуском 
компанією футболок із текстом 
популярної в народі кричалки 
«Спасибо жителям…», чи сва-
вілля високопосадовців та їхніх 
родичів, від якого потерпають 
прості громадяни.

«Депутат від ПР розстріляв 
сімох осіб, і всі мовчать! Коли 
треба стати на захист конститу-
ційних прав когось із співгро-
мадян, люди починають вба-
чати в жертві свавілля потен-
ційного політичного лідера. 

Влада за кілька днів знищила 
бізнес Дениса Олейникова, який 
він вибудовував роками, ви-
гнала його родину з країни, а 
люди кажуть, що вийдуть на за-
хист його прав, коли побачать 
його політичну програму!» – 
обурюється громадський акти-
віст, голова руху «Спільна 
справа» Олександр Данилюк.

НеДОСФОРМОВАНА 
АЛьТеРНАТиВА
У таких умовах – розрізненості 
протестних груп, браку коорди-
нації і солідарності – зростає 
роль координуючої та організу-
ючої сили. Природно було би 
очікувати відповідних спроб від 
політичної опозиції. Однак 
складається враження, що вона 
не помітила зміни суспільних 
настроїв. Політики і далі звер-
таються до мешканців намето-
вого містечка під Печерським 
судом переважно із закликами 
«захистити політичну конку-
ренцію», говорять про термі-

нову зміну влади, розпуск пар-
ламенту та імпічмент глави дер-
жави. Самі ж протестувальники, 
з якими спілкувався кореспон-
дент Тижня, частіше згаду-
вали про зростання цін, пенсій-
ний вік та свободу слова. 

Поки опозиція не сформулю-
вала зрозумілої, реалістичної та 
близької до громадян і їхніх про-
блем програми дій, більшість 
незадоволених діями влади во-
ліють захищати свої інтереси са-
мотужки, без участі політиків. 
Останні ж замість того, щоб 
вести людей за собою, намага-
ються використати протестні 
настрої, причому часто надто 
прямолінійно. «Закінчився се-
зон відпусток, люди поверта-
ються до столиці. Парламент 
схвалив пенсійне законодавство, 
впроваджуватиме інші непопу-
лярні рішення. Погіршувати-
меться соціально-економічна 
ситуація, тоді люди точно ви-
йдуть на площі», – пояснював 
кореспонденту Тижня те, як 
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опозиція повертатиме довіру 
людей, депутат від фракції БЮТ. 
Якою є роль опозиційних партій 
у цьому процесі, політик так і не 
сказав.

Іще один тренд, на який звер-
тають увагу експерти, – зрос-
тання ролі соціальних мереж у 
формуванні громадської думки 
та організації протестних акцій. 
В умовах, коли більшість телека-
налів схиляються до розстановки 
акцентів у трансльованих пові -
дом  леннях відповідно до погля-
дів їхніх власників, інформація, 
якою обмінюються користувачі 
соц  мереж, переважно залиша-
ється незаангажованою. Зручним 
інтернет є і для поширення ін-
формації про заплановані заходи 
та залучення до участі в них. 
Утім, українські громадські акти-
вісти радять не перебільшувати 
ролі соцмереж у їх організації.

«Facebook-революції не буде, 
кількість лайки не відображає 
кількості готових взяти участь у 
масових заходах. Якби відгукну-
лися всі, кого ми кликали через 
мережу на акцію до Дня Неза-
лежності, прийшло б 50 тис. осіб. 
Це хороший спосіб інформувати 
журналістів про наші заходи, на 
акції з’являються переважно ті, 
кого ми знаємо особисто, кого 
запрошували телефоном», – пе-
реконаний Данилюк.

ФАКТОРи СТРиМУВАННя
Тотальна недовіра до політиків 
як із владного, так і з опозицій-
ного таборів залишається одним 
із основних чинників, що наразі 
унеможливлюють виникнення 
протестного руху, який би об’єд -

нав різні соціальні групи спіль-
ним інтересом. Хоча нинішній 
політичний режим не викликає 
симпатій у понад половини на-
селення, відкрито висловлювати 
своє незадоволення поки що на-
важується невеликий відсоток 
українців. Громадяни просто не 
схильні вірити, що нова владна 
команда чимось суттєво відріз-
нятиметься від нинішньої, крім 
партійної символіки. Тому, на 
думку більшості експертів, фак-
тором об’єднання інтересів лю-
дей може стати лише тотальне 
погіршання соціально-еконо -
міч    ного становища на кшталт 
падіння гривні. 

Згуртувати людей проти себе 
може і влада, хоча її нинішні дії 
проти протестувальників вида-
ються тактично виграшними для 
неї. Якщо якась соціальна група 

починає жорстко висловлювати 
невдоволення діями регіоналів, 
вони вдають, ніби йдуть їй на по-
ступки, і учасники протестів 
згортають активну діяльність. А 
щоб особливо буйні припинили 
чинити опір, кілька активістів 
протестного руху опиняються 
під слідством. Зрештою, саме ця 
тактика послабила опір малих 
підприємців, які все одно зали-
шилися незадоволеними подат-
ковою реформою. Схожу керівни-
цтво держави намагається засто-

ОЦІНКА ПОЛІТИКИ ВЛАДИ
Відповідь на запитання «Чи справи в Україні 
йдуть у правильному напрямку», % респондентів

За даними дослідження КМІС. Опитано 2040 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) 
не перевищує 3,3%

Червень 2010 Червень 2011Лютий 2011
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сувати і у випадку з ветера-   
нами-афганцями. Щоправда, 
останні наполегливіші, ніж пред-
ставники малого бізнесу. 

У такий спосіб влада й далі 
гаситиме протести кожної соці-
альної групи, яка насмілиться 
відкрито висловлювати незадо-
волення її реформами, припус-
кає директор Київського міжна-
родного інституту соціології Ва-
лерій Хмелько. І водночас, 
стверджують соціологи, така так-
тика удаваних відступів та точко-
вих репресій може зіграти проти 
самих регіоналів. Кримінальні 
справи проти громадських акти-
вістів, замість того щоб залякати 
діяльну частину суспільства, мо-
жуть спровокувати протилежну 
реакцію, якщо зачеплять надто 
широкі кола і викличуть в ініціа-
тивних громадян відчуття небез-
пеки, а отже, й потребу єднатися 
для захисту самих себе.

Відсутність сьогодні потуж-
ного протестного руху, на 
думку експертів, пов’язана ще й 
із тим, що громадянське сус-
пільство в Україні досі перебу-
ває на стадії становлення. Тому 
українці й не відчувають солі-
дарності з особами чи соціаль-
ними групами, на які тисне 
влада, а радше переймаються 
власними проблемами. І захист 
порушених прав соціальної 
групи залишається справою 
лише її самої. Керівництво ж 
держави може змінити стиль 
поведінки лише під масштаб-
ним тиском з боку суспільства.

У таких умовах, зважаючи 
також і на безпорадність полі-
тичної опозиції, різко зростає 
роль громадських авторитетів: 
лідерів думок, шанованих лю-
дей, які могли б роз’яснити лю-
дям стан речей і закликати до 
способів впливу на владу, які 
були б дієвими. Якщо наявні 
«цвіт і совість нації» не прояв-
лять себе, об’єктивне розши-
рення протестів, втягування в 
них нових і нових суспільних 
груп та помилки влади у проти-
дії цьому сприятимуть станов-
ленню нових авторитетів (див. 
стор. 10). Однак на це витрача-
тимуться час і суспільна енергія, 
які могли б бути використані 
значно ефективніше: спрямову-
ватися на зміну влади і контроль 
за тими, хто прийде на її місце. 

СьОГОДНІ ЗРОСТАЄ РОЛь 
ЛІДеРІВ ДУМОК, ЗДАТНиХ 
ПОяСНиТи СиТУАЦІю  
І ПІДКАЗАТи щО РОБиТи

Продовження теми 
на стор. 42
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У
країна привласнює і за-
проваджує нові внутрішні 
та закордонні паспорти, а 
також низку інших доку-

ментів, що міститимуть у собі 
електронні мікрочипи. По суті, 
саме такі норми передбачає За-
кон «Про документи, що посвід-
чують особу та підтверджують 
громадянство України» (23 ве-
ресня ухвалений Верховною Ра-
дою в цілому). До його імпле-
ментації лише кілька кроків: 
підписання президентом та офі-
ційне оприлюднення. Прихиль-
ники цього закону пояснюють 
ініціативу бажанням спростити 
виїзд українцям за кордон. У 
листопаді 2010 року було схва-
лено План дій щодо лібераліза-
ції Євросоюзом візового режиму 
для України. А 22 квітня 2011-го 
Віктор Янукович затвердив його 
указом. Зокрема, він передбачає 
прийняття законодавчих актів 
щодо запровадження докумен-
тів громадян України для виїзду 
за кордон з електронним носієм 
та біометричною інформацією 
відповідно до стандартів Міжна-
родної організації цивільної 
авіації (ІCАО). Але – і це надзви-
чайно важливо – в указі йшлося 
виключно про закордонні пас-
порти. Ані в Плані дій від ЄС, ані 
в указі президента України ні-
чого не зазначено про потребу в 
модернізації внутрішньодер-
жавних документів, що посвід-
чують особу. Однак народні об-
ранці не стали розмінюватися 
на дрібниці й… вирішили змі-
нити форму і забезпечити чи-
пами також внутрішні паспорти 
та чимало інших документів. 

АТАКА КЛОНІВ
Так чи інакше, а в сферу дії за-
кону потрапили внутрішні пас-
порти. Ба більше, у редакції 
(ухваленій у першому читанні) 
чинні українські документи про-

понувалося «розміняти» на два 
інші майже однотипні: пас-
портну картку (далі – ПК) та по-
свідчення громадянина. Картка, 
власне, визначалась як «осно-
вний документ, що посвідчує 
особу та підтверджує грома-
дянство України в середині дер-
жави». На думку експертів, ба-
жання трансформу-
вати документообіг 
під девізами його 
спрощення не по-
збавлене комерцій-
ної складової. Ернест 
Грамацький, прези-
дент АФ «Грамацький 
і партнери», зазначає: 
«Горе-рефор матори 
часто цитують фрази з 
висновків міжнарод-
них спеціалістів щодо 
технічної недоскона-
лості українських пас-
портів. Утім, чомусь 
скромно замовчують ци-
тати з тих, що стосуються 
непрозорих схем держза-
купівель у галузі виготов-
лення ідентифікаційних 
документів та супутніх по-
слуг». На думку незалеж-
них експертів, закон лобіює 
насамперед інтереси окре-
мих комерційних структур, 
які й виконуватимуть дер-
жавне замовлення на виго-
товлення цих документів. 

До паспортних карток 
окрім іншої інформації вно-
ситимуться відцифровані об-
раз особи та підпис. Визна-
чення відцифрованого під-
пису закон не дає, однак 
здогадатися можна за анало-
гією з відцифрованим обра-
зом – зображенням облич-   
чя, збереженим електронним 
способом за допомогою циф-
рової камери. Експерти при-
пускають, що після імплемен-
тації новел махінацій із засто-
суванням підписів громадян, 
м’яко кажучи, не поменшає. 
Причому наявність у ПК без-

контактного носія інформації 
(зокрема, і з біометричними да-
ними), по суті, позбавляє жертву 
махінацій презумпції невинува-
тості. Ернест Грамацький зазна-
чає: «Аргументи на користь об-

Автор: 
 Іван Григор’єв

Б’ють по паспорту
Запровадження біометричних внутрішньодержавних  
документів порушує права громадян і може сприяти  
використанню їхніх персональних даних проти них 
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меження доступу до баз даних, 
небувалих систем захисту і шиф-
рування не витримують кри-
тики. Образно кажучи, будь-яку 
базу даних, що формується на-
шою державою чи потрапляє в її 
розпорядження, через тиждень 
можна відшукати на Петрівці...». 
З урахуванням можливості дис-
танційного читання безконтак-
тних носіїв навряд чи хтось на 
100% убезпечить від несанкціо-
нованого збору, зберігання та 
використання інформації їхніх 
користувачів.  

Ухвалений закон передбачає, 
що в паспортній картці за пись-
мовим клопотанням заявника 
може бути зазначена «додаткова 
змінна інформація». Однак із 
тексту документа, по-перше, не 
дуже-то й зрозуміло, хто є «за-
явником» (держава – власник 
ПК чи громадянин, який стає 
користувачем?), по-друге, пере-
лік додаткової інформації завер-
шується дуже абстрактно: «… 
тощо». Ніхто не гарантує, таким 
чином, що з часом нібито озна-
чена в законі добровільність вне-
сення певних додаткових даних 
не буде замінена вимушеною не-

обхідністю: безконтактний елек-
тронний носій у ПК усе стер-
пить... Загалом експерти зазна-
чають, що внесення до паспортів 
різних даних суперечить Кон-
ституції, а точніше її 24-й статті. 
Партнер АО «АФ «АКТІО» Вік-
торія Тісногуз пояснює у зв’язку 
з цим: «Занепокоєння викли-   
кає ситуація, коли в паспортах 
з’являться різний перелік та об-
сяг інформації. Це може пору-
шити конституційний принцип 
рівності громадян».    

ЖиТТя ТА МеД
Поміж іншого закон передбачає 
зміну форми і чипізацію цілого 
переліку документів. Окрім пас-
портної картки безконтактними 
електронними носіями інфор-
мації (в разі імплементації за-
кону) планують в обов’язковому 
порядку комплектувати закор-
донні та інші паспорти. А також 
посвідчення водіїв (деякі зразки 
1 січня 2014 року буде визнано 
нечинними), посвідчення моря-
ків, членів екіпажу, інвалідів, 
застрахованих осіб, соціаль  ні, 
пенсійні посвідчення тощо. У Го-
ловному експертному управ-

лінні ВР цей підхід вважають 
необґрунтованим, адже пенсійні 
та інші посвідчення за призна-
ченням не так ідентифікують 
власників, як підтверджують 
їхню належність до певної соці-
альної групи чи категорії осіб. 
Видається дуже дивним, що, 
згідно із законом, усі ці доку-
менти у формі карток мають від-
повідати вимогам ІСАО. Адже 
останні стосуються виключно 
«проїзних документів», які по-
свідчують особу та підтверджу-
ють громадянство для перетину 
кордону або перебування на те-
риторії іноземної держави. 

До самого виготовлення до-
кументів застосовуватимуться 
невиправдано високі вимоги, що 
значно вплине на їхню собівар-
тість. Щоправда, над малозабез-
печеними нібито змилувались – 
остання редакція закону перед-
бачає, що пенсійні посвідчення 
та посвідчення інвалідів видава-
тимуть коштом держави. Але ж 
за інші соціальні документи гро-
мадянам доведеться платити, 
напевно, чималі кошти. Інакше – 
без шматка пластику – люди 
просто не зможуть користува-
тися власними правами. Вікто-
рія Тісногуз зазначає, що видача 
цих документів на платній ос-
нові суперечитиме ст. 22 Кон-
ституції. 

А експерти ВР у своєму ви-
сновку зауважують, що «запро-
вадження паспортної картки та 
її заміна через кожні 10 років, а 
також виготовлення інших до-
кументів, у які будуть імпланто-
вані безконтактні електронні 
носії інформації, призведуть до 
значного посилення наванта-
ження на відповідні державні 
органи та потягне за собою до-

РеАКЦІя ЄС
ельмар Брок, німецький євродепутат 
«Євродепутати хочуть якомога 
швидше реалізувати visa facilitation 
(отримання віз за спрощеною проце-
дурою. – Ред.), але для цього мають 
бути досягнуті потрібні стандарти з 
українського боку. Тепер (після ухва-
лення Верховною Радою закону про за-

кордонні біометричні паспорти. – Ред.) треба буде 
уважно подивитися, що є мінімально необхідним в 
оздобленні паспортів, щоб задовольнити вимоги без-
пеки країн в’їзду. Лише на цій основі може вестися мова 
про скасування віз. Паспорт має бути настільки 
прив’язаним до особи та придатним для перевірки, щоб 
більше не було змоги фальшувати його, щоб можна 
було відмовитися від віз. Старі паспорти легко підда-
ються підробці... Однак варто також звернути увагу на 
те, чи не записали до закону про біометричні паспорти 
поряд із європейськими вимогами ще чогось зайвого».

Лише 

$100 
знадобилося Єруну 
ван Бееку, вченому 
з Амстердамського 
університету, аби 

придбати два мікро-
чіпи та пристрій для 

зчитування  
інформації.  

Близько  

60 хв.
 – аби на 

замовлення The 
Times підробити 
електронні носії 

реально існуючих 
британських 

паспортів і змінити 
їхні дані: в 

документи були 
вставлені фото 

Усами бен Ладена 
та палестинської 

терористки-
смертниці Хіби 

Дарагме. Зроблені 
голландцем 

мікрочіпи були 
визнані справжніми 
програмою Golden 

Reader, яка 
використовується 

ICAO в аеропортах.
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даткові фінансові витрати з 
держбюджету України». Можна 
здогадатися, хто в усій цій історії 
виявиться крайнім: як завжди, 
споживач. 

ВОЛОДАРІ ІНФОРМАЦІї
Однак найбільший острах ви-
кликає спроба (майже вдалася) 
зібрати та систематизувати в 
електронному вигляді персо-
нальну інформацію про всіх без 
винятку дорослих і дітей, осо-
бливо зважаючи на незахище-
ність українського кіберпрос-
тору і бажання нинішньої влади 
контролювати все і вся. Закон 
зобов’язує всіх громадян отри-
мати картки з електронними но-
сіями для безконтактного зчи-
тування, які можуть містити  
біометричну інформацію, а це  
сукупність даних про особу, «зі-
браних на основі фіксації її пара-
метрів, що мають достатню ста-
більність та істотно відрізня-
ються від аналогічних пара  мет- 
  рів інших осіб». Причому обсяг 
таких даних (а також технічні 
вимоги до форми носія біоме-
тричної інформації) встанов-
люватиме уряд відповідно до до-
кументів організації ICAO. Ці-
каво, що загалом за міжнарод  - 
ною класифікацією є 16 видів бі-
ометричних даних: зображення 
райдужної оболонки ока, від-

збереженням попередніх даних. 
Тобто окрім загальної інформа-
ції (зокрема, і біометричної) у 
справі може міститися що за-
вгодно. Скажімо, відомості про 
товари, придбані за допомогою 
соціальної картки, про час та 
маршрут подорожі в громад-
ському транспорті, про оплату 
комунальних послуг, про кре -
дити-депо зити в банках, про 
власність, про стан здоров’я… 
Одне слово, просто мрія Лаврен-
тія Павловича Берії: була б лю-
дина, а стаття знайдеться. 

«На відміну від країн ЄС укра-
їнською паспортною системою за-
відують люди в погонах, тож чи 
не найбільша загроза нового біо-
метричного паспорта полягає в 
тому, що він сприятиме поліцей-
ській державі», – попереджає на-
родний депутат Юрій Ключков-
ський. На його думку, держава 
може зловживати особовими да-
ними громадян: «Навіть для того, 
грубо кажучи, щоб фабрикувати 
необхідні докази».  

битки пальців тощо. Але так чи 
інакше Ернест Грамацький за-
значає, що розроблений меха-
нізм регулювання обсягу та 
змісту персональних даних (що 
міститимуться на електронних 
носіях) підзаконними актами 
Кабміну суперечить ст. 92 Кон-
ституції та Закону «Про захист 
персональних даних».

Уся інформація про грома-
дян стікатиметься до головного 

розпорядника – ДІС (Державної 
інформаційної системи), але до-
ступ до неї так чи інакше мати-
муть міністерства та інші органи 
виконавчої влади. При цьому 
нові відомості про людину долу-
чатимуться до її справи-файла в 
ДІС в хронологічному порядку зі 

БУЛА Б ЛюДиНА,  
А СТАТТя ЗНАйДеТьСя...  
ПРО ТАКІ  ПАСПОРТи 
ЛАВРеНТІй БеРІя І Не МРІяВ 
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Автор:  
Сергій 

Терьохін, 
перший 

заступник 
голови 

Комітету ВР 
з питань 
фінансів, 

банківської 
діяльності, 
податкової 
та митної 
політики

Р
ішення Нацбанку про обов’язкове пред’яв-
лення фізичними особами паспортів під 
час обміну валюти (постанова НБУ № 278. – 
Ред.) стало для мене, як і для багатьох укра-

їнців, повною несподіванкою. Але ще більше зди-
вувало посилання регулятора на декрет Кабміну 
про систему валютного регулювання й валютного 
контролю, яким це рішення було обґрунтоване. 
Нібито НБУ справді необхідно з’ясовувати, чи є 
громадяни резидентами України! Я особисто був 
автором цього декрету і нічого подібного в змісті 
документа не пригадую. Нацбанку має бути абсо-
лютно все одно, резидентом якої країни є фіз-
особа, яка прагне обміняти валюту. Так, можуть 
бути певні нюанси у випадках із юридичними 
особами. Згоден! Але налякавши громадян аб-
солютно непотрібною формою контролю, НБУ, 
схоже, вирішив перестрахуватися (від спекуляцій 
в умовах можливого дефіциту валюти, зокрема) і 
зробив це дуже незграбно. Ви бачите, як розгор-
таються події в Білорусі, влада якої взагалі за-
боронила купівлю-продаж ВКВ? Проблеми, по-
в’язані з ажіотажем на готівковому валютному 
ринку, упродовж останніх днів спостерігаються і 
в Росії. Пам’ятаючи про курсові сплески 2008–
2009 років в Україні, наші хлопці вирішили зі-
грати на випередження – хотіли як краще, а ви-
йшло як завжди.
Ще одне пояснення, яке 
дає регулятор: мовляв, 
нововведення пов’язане 
з виконанням рекомен-
дацій FATF – Міжна-
родної організації з роз-
робки фінансових захо-
дів боротьби з відмиван- 
ням коштів та фінан- 
суванням тероризму. У 
деяких країнах справді 
застосовують системи персоніфікації людей, 
які міняють валюту. Наприклад, поміняти бо-
дай €10 в Іспанії чи Португалії без документів 
не вдасться. Але ж згадаймо, чому уряди і банки 
цих країн зважилися на такий крок? У Іспанії, на-
приклад, це була спроба перекрити наркотичний 
трафік через Гібралтар. Крім того, будь-який об-
мінний пункт у цих країнах обладнаний спеціаль-
ним робочим місцем, де касир вносить дані про 
клієнта в комп’ютер, а звідти вони надходять на 
загальний центральний сервер. Така інформація 
концентрується, є секретною і навіть банки не ма-
ють доступу до неї… Більшість пунктів обміну ва-
лют в Україні працюють за агентськими угодами. 
Це не банки, а якісь ТОВ, що в багатьох випадках 
узагалі не комп’ютеризовані. Про яку систему пер-
соніфікації за таких умов ідеться?

Днями я поставив експеримент: попросив свого 
водія поміняти €50. Без паспорта, але з водійським 
посвідченням. Йому всюди відмовляли, але кон-
вертувати валюту він усе-таки зміг. У знайомому 
пункті, де часто проробляє цю операцію. Євро 
йому обміняли, але квитанції не видали. Таким 
чином, якщо раніше маржа від обміну валюти 
йшла в банк, який сплачував податки (бодай якась 
користь державі), то зараз дельта лишилася в ки-
шені касира. І кому, вибачте, від нововведення НБУ 
погіршало?..
Суто теоретично можна припустити, що влада в 
такий спосіб готується обраховувати доходи гро-
мадян за непрямими ознаками, аби виявити не-
платників податків. Але – знову ж таки – про-
йдіться біля обмінників, навіть у центрі Києва. По-
бачите щасливих бабусь, готових надати паспорти 
для проведення валютних операцій. Бідним баб-
цям перестали давати гречку, що подорожчала, 
але дали змогу заробляти на конвертації. Це по-
перше. А по-друге, уявіть, як збиратимуть інфор-
мацію, якщо одна й та сама фізособа обміняла до-
лари США чи євро у 20 пунктах, не обладнаних 
комп’ютерами? Крім того, ані Податковий кодекс, 
ані будь-який інший закон не передбачає адмі-
ністративної чи тим більше якоїсь криміналь- 
ної відповідальності за самим фактом обміну ве-
ликих сум готівкової валюти. Так, інформація  

про факт обміну (якщо 
його вдасться задоку-
ментувати), наприклад, 
$1 млн суто теоретично 
може потрапити до кон- 
тролюючих інстанцій. 
Припустимо, що за фі-
зособою після цього 
встановлять стеження. 
Якщо вона торгує нар-
котиками – її впійма-

ють і відішлють до в’язниці. І правильно! Але 
ж якщо ви підприємець і працюєте в тіні, а до 
вас прийдуть із неприємними запитаннями 

(звідки гроші?), чому б не відповісти спокійно, що 
вони отримані у спадок?..
Загалом резонансне рішення НБУ – як мертвому 
припарка. Для власників великого чи середнього 
бізнесу, які працюють із готівкою і не хочуть діли-
тися нею з владою та наближеними до неї, воно 
справді може бути небезпечним. Для нелояльних 
до влади політиків – це взагалі труна з музикою: 
ось спіймає якийсь регіональний міліціонер депу-
тата якоїсь облради, який отримує зарплатню в 
гривні, а міняє тисячі євро, – «доброзичливці» від-
разу знайдуться й почнуть копати. Але громадя-
нам, які оперують незначними сумами, навряд чи 
варто особливо непокоїтись. 

Зелена миля

БІДНиМ БАБЦяМ  
ЗАМІСТь ГРеЧКи  

ДАЛи МОЖЛиВІСТь 
ЗАРОБЛяТи  

НА КОНВеРТАЦІї  
ЧУЖОї ВАЛюТи

Паспортизація обміну валют загрожує не всім,  
а лише окремим бізнесменам та політикам

АРГУМеНТи НБУ

За даними НБУ, об-
сяг готівкової ва-

люти поза банками 
в сумі становить 

близько $70 млрд. 
За словами дирек-
тора генерального 

департаменту 
грошово-кредитної 
політики НБУ Олени 

Щербакової, пла-
тіжний баланс де-
монструє постійне 
збільшення обсягу 
готівки поза бан-
ками впродовж 

2008–2011 років.  
Це свідчить про 

зростання тіньового 
сектора економіки. 
В НБУ стверджують, 
що посилення пра-
вил обміну готівко-
вої валюти спрямо-

ване саме на бо-
ротьбу з цією 

негативною тенден-
цією.
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як Меркель дозволила 
Путіну себе обдурити

Добре сплановане повер-
нення Путіна на най-
вищу посаду в Росії, 
схоже, застало знена-

цька канцлера Анґелу Меркель. 
Зовсім недавно вона підтриму-
вала на той час іще президента 
Мєдвєдєва з надією, що він таки 
зуміє виконати обіцянки сто-
совно формування верховен-
ства права та демократії в кра-
їні. Несподіваність для Берліна 
кроку Путіна унаочнила дуже 
слабкі місця в німецькій полі-
тиці щодо Москви.

Багато що вказує: стиль, 
ма  нера й час виконання «мос-
ковської операції» із захоп  лен-
 ня влади спантеличили Анґелу 
Меркель. Ще два місяці тому 
під час німецько-російських 
урядових консультацій у Ган-
новері вона сильно підтриму-
вала Мєдвєдєва – на той час 
іще нібито потенційного кан-
дидата на пост президента. 
Вона плекала надії, що той 
зможе вдруге виграти вибори й 
під час свого нового терміну 
виконати обіцянки стосовно 
встановлення верховенства 
пра    ва й демократії в Росії, озву-
чені в першу каденцію.

Автор:  
Даніель 

Бресслер, 
Die 

Süddeutsche 
Zeitung

Нинішні кроки колиш-
нього й майбутнього прези-
дента Владіміра Путіна ба-
чаться реалізацією давно роз-
робленого пла  ну – про що, 
зрештою, головний герой 
прямо й заявив. Відповідно до 
плану для Мєдвєдєва було за-
здалегідь приготовлене місце 
прем’єра. Тож зусилля, яких 
доклала Меркель у співпраці з 
останнім, виявилися марними. 
Із неї, – втім, як і з російського 
народу, котрий невдовзі ма-
тиме «вибір без вибору», про-
сто поглузували.

Легко обдурити зазвичай 
тих, хто це зробити дозволяє. 
Довіра, на якій нібито побудо-
вані німецько-російські відно-
сини, уже давно стала вибірко-
вою. Звичайно, офіційний Бер-
лін був би радий, якби Росія, 
незважаючи на постійні про-
вали й відхилення в розвитку, 
таки модернізувалась і зміню-
валась. Тому, ще бувши міні-
стром закордонних справ Ні-
меччини, представник Соціал-
демо  кра  тичної партії Франк- 
Вальтер Штайнмайєр (віце- 
канцлер, міністр закордонних 
справ ФРН у 2005–2009 ро-

ках. – Ред.) запровадив новий 
на той час термін «партнерство 
з модернізації». За цією форму-
лою Німеччина підтримує Ро-
сію в процесі модернізації, за-
робляє на цьому гроші і, що го-
ловне, здобуває собі нового 
партнера. Байдуже, в ролі по-
стачальника газу чи гаранта 
міжнародної безпеки.

 
УРяД ФРН МАЄ 
ЛиШе ДВІ МОЖЛиВОСТІ
Упродовж останніх кількох ро-
ків, прикриваючись саме ідеєю 
«партнерства з модернізації», 
Мєдвєдєв водив за ніс Меркель. 
Симпатичний молодий чоловік 
із Кремля скаржився на «право-
вий нігілізм» у країні, дозволив 
захисникам прав людини ви-
словлювати свої думки вголос і 
справив враження, що часи сва-
вілля влади в Росії добігають 
кінця. Усе це звучало настільки 
правдиво, що у відносинах із 
Москвою все, здавалося, було 
спрямоване на підтримку й за-
хист Мєдвєдєва. Так, наче він 
був рідкісною пташкою.

І навіть коли Путін показав 
свої пазурі, все мало вигляд до-
сить зворушливий. Надії на те, 
що Мєдвєдєв може становити 
слабку, проте хоч якусь конку-
ренцію реальному правителю 
країни, згасли. Плазування 
Мєдвєдєва принизило всіх, хто 
намагався вірити в теперіш-
нього президента (як усередині 
країни, так і поза нею).

Відповідно в уряду Німеч-
чини залишаються два варі-
анти. Або покласти край само-
обману й визнати, що влада Пу-
тіна та модернізація є взаємо  - 
виключними поняттями. Або ж 
відмовитися дивитися правді у 
вічі й далі підтримувати росій-
ський прогрес, якого апріорі не 
існує. Варто тільки пам’ятати, 
що одного дня німцям таки до-
ведеться відповідати за це перед 
громадянами РФ. 
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Чому не теплішають  
англо-російські відносини

Цю зустріч Девіда Кеме-
рона – першу, відколи то-
рік він став британським 
прем’єр-мініст  ром, – дав-

 но називали однією з диплома-
тично найважчих. Тож нещодав-
ній одноденний офіційний візит 
до Москви справді виявився не-
зручним і непродуктивним, як 
передбачали песимісти. Не ста-
лося політичного прориву, пред-
ставники двох держав не уклали 
ніяких важливих торговельних 
угод, атмосфера між Кемероном 
і двома російськими лідерами, 
президентом Дмітрієм Мєдвєдє-
вим та прем’єром Владіміром 
Путіним, залишилася відчутно 
прохолодною.

Велика Британія – один із 
найбільших західних інвесторів 
у Росії, але політичні відносини 

Автор: 
Майкл 
Бініон, 
Велика 

Британія

з Москвою в неї чи не найгірші 
серед провідних західних країн. 
Такий парадокс прискорив 
спробу Кемерона налагодити 
зв’язки з Кремлем, сильно зіпсо-
вані 2006 року через отруєння 
російського дисидента Алєксан-
дра Літвінєнка в Лондоні. Крім 
участі Тоні Блера в саміті Вели-
кої вісімки в Санкт-Петербурзі 
2007 року, британські чи росій-
ські лідери не навідувалися одні 
до одних уже понад п’ять років.

Момент, вибраний для візиту 
тепер, теж виявився не найзруч-
нішим, адже припав на п’яті ро-
ковини вбивства Літвінєнка 
представником російських спец-
служб, а ще на початок прези-
дентської кампанії в РФ, яка 
майже повністю паралізувала 
процес ухвалення рішень у 
Білокам’яній. Із внутрішніх полі-
тичних причин ані Кемерон, ані 
Мєдвєдєв не змогли піти на чіткі 
поступки, аби розігріти прохо-

лодні англо-російські відносини. 
Та й справді, після візиту стар-
ший радник Кремля сказав, що 
«перезапуску» відносин Росії з 
Великою Британією, як раніше з 
Америкою, не відбулося. Не вда-
лося досягти і якогось прориву.

Кемерон вирішив зробити ві-
зит максимально коротким і про-
був у Москві лише один день. 
Привізши із собою велику торго-
вельну делегацію, він здебіль-
шого закликав росіян до реформ, 
які полегшили б роботу британ-
ських бізнесменів у Росії, – жор-
сткої боротьби з глибокою коруп-
цією, збільшення прозорості, за-
провадження чіткішого зако-   
нодавства, зменшення кількості 
довільних рішень і обмеження 
політичного втручання.

Хоча Мєдвєдєв і сам закли-
кав до тих самих перетворень у 
Росії, особливо на червневому 
міжнародному економічному фо-
румі в Санкт-Петербурзі, його 

ХОЛОДНий МиР
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роздратувало те, що Кемерон 
озвучив ці перестороги відкрито. 
На спільній прес-конференції лі-
дер РФ підкреслив, що корупція 
є і в Британії.

Крім того, його розізлила по-
стійно озвучувана вимога Сполу-
ченого Королівства про екстра-
дицію Андрєя Луґового, якого 
звинувачують в отруєнні Літві-
нєнка і який зараз є депутатом 
Держдуми. Президент Мєдвєдєв 
піддав сумніву справедливість 
британської судової системи 
після того, як Кемерон заявив, 
що справу про цей злочин іще не 
закрито. За зачиненими дверима 
британці порушили інші проб -
леми, зокрема свободи слова, 
прав опозиційних партій і сво-
боди громадських організацій. 
Однак на публіку про це було 
сказано мало, адже Кемерон мав 
намір підтримувати бодай про 
людське око дружню атмосферу. 
Він не згадав справи Ходорков-
ского ані перед Путіним, ані пе-
ред Мєдвєдєвим, хоча обговорю-
вав це та інші питання, пов’язані 
із захистом прав людини, на зу-
стрічі з Дмітрієм Муратовим, го-
ловним редактором опозиційної 
«Новой газеты».

Однак і Кремлю не вдалося 
виторгувати в гостей багато по-
ступок. Найбільшою проблемою 
для Росії є надзвичайно суворий 
британський візовий режим, час 
отримання віз і пов’язані з цим 
труднощі, а також конкретні об-
меження на їх видачу чиновни-
кам РФ. Оскільки в Лондоні про-
живає понад 15 тис. росіян і ти-
сячі туристів бажають побувати 
у Британії щороку, для Москви це 
безперечно великий подразник.

Та хоч би якими прохолод-
ними були політичні відносини 
між Лондоном і Білокам’яною, 
економічні зв’язки між ними міц-
нішають. Британія вже експортує 
до Росії товарів на ₤3,5 млрд, що 
на 50% більше, ніж торік. За 
першу половину цього року обсяг 
експорту зріс іще на дві третини. 
Прем’єр Сполученого Королів-
ства сподівався укласти угоди ще 
на ₤215 млн під час цієї зустрічі, 
хоча остаточних домовленостей у 
цифрах іще не опубліковано. А 
оскільки столиця Британії тепер 
є улюбленим західним містом, де 
російські компанії входять на 
IPO, Кемерон заявив, що підтри-
має вступ РФ до СОТ.

Парадоксально, але в бри-
танській делегації був Боб Дадлі, 

керівник енергетичної компанії 
British Petroleum, який мусив по-
кинути Росію три роки тому, 
коли його почали залякувати. 
BP, якій належить величезна 
частка на російському енерге-
тичному ринку, нещодавно не 
вдалося укласти угоду про 
спільну з «Роснефтью» розвідку 
нафтових родовищ в Арктиці че-
рез блокування її олігархами з 
ТНК, яка є партнером BP.

Це, очевидно, роздратувало 
Путіна, і 31 серпня відбувся рейд 
правоохоронців на московський 
офіс BP у зв’язку із судовим позо-
вом від міноритарних акціонерів 
TNK-BP. Британія розцінила це 
як типовий випадок відкритого 
політичного втручання, яке є 
перешкодою для її інвестицій у 
Росію, і Кемерон не пропустив 
нагоди нагадати про нього. Че-
рез два дні після його від’їзду з 
Москви росіяни відступили: BP 
виграла апеляцію проти судової 
постанови, яка дозволила рейд. 
Представники суду заявили, що 
такі дії мають бути припинені. 

Метою візиту Кемерона було 
також бажання поліпшити між-
народні та багатосторонні відно-
сини між Британією і Росією. В 
цій сфері між двома країнами 
теж нещодавно виникали гострі 
суперечки, зокрема щодо Лівії, 
Сирії та санкцій проти Ірану. Ве-
лика Британія приязно ставиться 
до можливості тіснішої співпраці 
з Росією в миротворчому процесі 
на Близькому Сході, в обмеженні 
розповсюдження ядерної зброї та 
зброї масового знищення, питан-
нях змін клімату, а також бо-
ротьби з міжнародними злочин-
ними угрупованнями через Раду 
Безпеки ООН.

У цих питаннях, схоже, сто-
ронам вдалося досягти певного 
прогресу, але Кемерон так і не 
зміг пом’якшити спротиву Росії 
щодо суворіших санкцій проти 
Сирії чи її злості на НАТО через 
операцію в Лівії, яку Кремль ра-
ніше засудив.

Очевидно, що під час корот-
кого візиту британського пре  м’єра 
прориву не сталося. Складається 
враження, що Москва його не 
надто й прагне. В той час як ЗМІ 
Сполученого Королівства де-
тально висвітлили відвідини Ке-
мероном Росії, в останній про це 
майже не згадували ані в пресі, 
ані на телебаченні. Безперечно, 
відлиги в англо-російських відно-
синах доведеться ще почекати. 



16 
вересня Газпром, іта-
лійська Eni, францу-
зька EDF і німецька 
BASF/Wintershall у 

присутності головного промоу-
тера стратегії «енергетичної ім-
перії» Владіміра Путіна підпи-
сали угоду акціонерів компанії 
South Stream Transport у межах 
реалізації морської ділянки про-
екту газопроводу «Південний 
потік». EDF і BASF отримають 
по 15%, а частка Eni знизиться 
до 20%. Перша нитка South 
Stream має бути запущена «не 
пізніше ніж 2015 року» (планова 
потужність – 15,75 млрд м3 на 
рік), і голова Газпрому Алєксєй 
Міллєр уже заявив, що проект 
реалізовуватиметься «суворо за 
графіком».

Хоча в дотримання таких 
амбітних строків у ЄС не дуже ві-
рять, крок до реалізації «Півден-
ного потоку» загрожує подаль-
шим посиленням становища 
Газпрому на газовому ринку ЄС. 
На тлі безкомпромісної позиції 
російської монополії щодо умов 
співпраці з європейськими спо-
живачами газу (зокрема, й тра-
диційним німецьким партнером 
E.ON Rurgaz), яка або вже вили-
лася в судові процеси у Сток-
гольмі, або ось-ось позови бу-
дуть туди спрямовані, єврочи-
новники були змушені звернути 
особливу увагу на проблеми 
енергетичної безпеки в регіоні. 

НОВА еНеРГеТиЧНА 
ПОЛІТиКА 
7 вересня Єврокомісія поширила 
повідомлення під назвою «Ключ 
до нашої енергобезпеки за кор-
доном», у якому вказується, що в 
умовах нестабільності енерге-
тичних ринків та високої залеж-
ності ЄС від імпортного газу 
(60% споживання) її країнам по-
трібен новий, «серйозніший і 
безкомпромісніший» підхід до 

Обмеження апетитів
Росія і далі користується розрізненістю окремих енергетичних 
компаній, але відчуває страх перед можливими консолідованими 
зусиллями Європейського Союзу у газовій сфері

Автор:  
Олександр Крамар
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переговорів із постачальниками 
енергоресурсів. 

У той час як споживання газу 
в ЄС може суттєво не скорочува-
тися, має зменшитися його над-
ходження з певних джерел, на-
самперед із Росії, яка всупереч 
усім прийнятим у ЄС правилам 
використовує торгівлю газом як 
геополітичний важіль. 

Першим стовпом нової пози-
ції ЄК у енергетичній сфері є 
збільшення прозорості та розши-
рення повноважень загальноєв-
ропейських структур у відноси-
нах із великими постачальни-
ками енергоносіїв. Усі країни 
Союзу мають надавати Єврокомі-
сії конфіденційну інформацію 
про умови імпорту, а за потреби 
допускати її представників як 
наднаціонального органу до пе-
реговорів. Вона також хоче отри-
мати право давати оцінку угодам 
щодо їхньої відповідності зако-
нодавству ЄС та ролі в гаранту-
ванні безпеки постачань енерго-
носіїв до ЄС. Чи схвалять цю іні-
ціативу всі країни Євросоюзу, 
невідомо. Голова Європарла-
менту Єжи Бузек в інтерв’ю 
Deutsche Welle повідомив лише 
про те, що «упродовж наступних 
місяців» Комітет із питань енер-
гетики Європарламенту розгляне 
цей документ. Тим часом проти 
його ухвалення уже відкрито ви-
ступили Італія та Греція, які не 
хочуть розкривати умови своїх 
закупівель енергоносіїв. Отже, 
питання лише в тому, чи візьмуть 
загально європейські інтереси 
гору над вузьконаціональними 
цього разу? 

АЛьТеРНАТиВНІ ДЖеРеЛА
Іншою принциповою позицією 
послання Єврокомісії став пункт 
про необхідність активізації пе-
реговорів з Азербайджаном і 
Туркменистаном щодо спору-
дження Транскаспійського газо-
проводу (ТКГ). І в цьому питанні 
ситуація видається оптимістич-
нішою. 12 вересня вона отри-
мала мандат на ведення перего-
ворів про будівництво ТКГ із 
Баку та Ашгабатом у межах аль-
тернативної «Південному пото-
кові» ініціативи «Південного ко-
ридору». Навіть більше, енерго-
комісар ЄС Ґюнтер Еттінґер в 
інтерв’ю Deutsche Welle попере-
див Росію: якщо вона й справді 
вважає, що South Stream «або 
будь-який політичний тиск на 
Ашгабат і Баку» змусить Європу 

відмовитися від Транскаспій-
ського газопроводу і Nabucco, 
«особисто я стану менше дові-
ряти довгостроковим газовим 
контрактам і менше вірити в те, 
що газ не є політичним інстру-
ментом. Росіянам вигідніше 
мати частку на газовому ринку 
Європи на рівні 30% від обсягу 
600 млрд кубометрів, ніж 40% 
від 400 млрд». 

У Росії це викликало непри-
ховане занепокоєння. РФ напо-
лягає, що всі питання щодо 
транспортування природного 
газу повинні вирішувати лише 
п’ять країн, які мають вихід до 
Каспійського моря: Росія, Турк-
менистан, Азербайджан, Казах-
стан та Іран. 

ЗНеШКОДЖеННя «ПОТОКІВ»
Третьою «лінією фронту» між 
Москвою та Єврокомісією зали-
шається питання про те, чи має 
застосовуватися Третій енерге-
тичний пакет ЄС щодо росій-
ських «монопольних клешень»: 
уже запущеного «Північного» та 
активно нав’язуваного «Півден-
ного» потоків. Адже в такому 

разі втрачається той сенс, який 
Кремль вкладає у них як в ін-
струменти подальшої монополі-
зації європейського енергетич-
ного ринку. Бо відповідно до 
Третього енергетичного пакета 
ЄС компанії, що займаються 
продажем, дистрибуцією чи ви-
добутком газу, не мають права 
володіти газотранспортною інф-
раструктурою в Європі. А відтак 
і «Північний», і «Південний» по-
токи повинні будуть перейти в 
незалежне управління. 

ІНТеРеС УКРАїНи
У Москві побоюються й іншої 
складової запропонованої Євро-
комісією стратегії енергобезпеки 
ЄС: подальшої інтеграції Укра-
їни до спільного енергетичного 
ринку. Наприклад, 7 вересня, 
коментуючи заяву міністра за-
кордонних справ Польщі Радос-
лава Сікорського про те, що Єв-
рокомісія могла б здійснити  
аудит російсько-українських до-

мовленостей у газовій галузі, 
МЗС РФ відреагувало з відтін-
ком погрози: «гранично зрозу-
мілі правові межі цього питання 
не вимагають ніякого «зовніш-
нього аудиту» і мають бути за-
своєні всіма, хто зацікавлений у 
гарантуванні енергобезпеки Єв-
ропи». Тим часом, за словами 
депутата Європарламенту та 
члена Комітету з питань енерге-
тики Герберта Ройля, нова енер-
гетична ініціатива Єврокомісії 
для України саме тим і важлива, 
що є, можливо, першим кроком 
у поширенні директив, які діють 
на території ЄС, на країни, що не 
входять до ЄС: «аби обидві сто-
рони не могли більше звинува-
чувати одна одну».

Попри офіційні заяви про 
готовність до розгляду кон-
флікту в європейських судах, на 
умовах анонімності російські ви-
сокопосадовці твердять ЗМІ, що 
«в наших відносинах з Украї-
ною, напевно, навряд чи до-
цільно виходити на якісь судові 
інстанції. Усе це цілком вирішу-
ване на двосторонньому рівні». 
Однак при цьому вимоги до на-
шої сторони залишаються не-
змінними: інтеграція до очолю-
ваних РФ структур. Україну на-
магаються примусити до 
незворотніх кроків, щоб потім 
поступово поглинати, як це від-
бувається з Білоруссю. У цих 
умовах життєво важливо і для 
України, і для влади зберегти 
робочий контакт із ЄС та скорис-
татися з можливостей, які надає 
Союз своїм членам і сусідам.

Російська «енергетична ім-
перія» ось уже десятиліття роз-
будовується на основі викорис-
тання переваг «єдиного кулака» 
авторитарної держави й тісно 
пов’язаних із нею формальними 
чи неформальними ниточками 
«господарчими суб’єктами» над 
розрізненістю енергетичних 
компаній та урядів країн, що 
мали стати її потенційними 
жертвами. Це певною мірою є 
римейком сумнозвісної істини 
30-х років минулого століття 
«демократія не вміє захища-
тися». Щоправда, «колективний 
розум» європейських демокра-
тій – структури ЄС – почали ви-
роблення лінії захисту. Однак із 
диктатом постачальників буде 
покінчено лише в разі, якщо 
єдину європейську енергетичну 
політику вдасться втілити в 
життя. 

60% 
споживання газу  

в ЄС забезпечується 
імпортом 

Росіянам вигідніше 
мати частку  

на газовому ринку 
Європи на рівні  

30%  
від обсягу  
600 млрд  

кубометрів, ніж  

40%  
від 400 млрд 

ПиТАННя ЛиШе  
В ТОМУ, Чи ВІЗьМУТь 
ЗАГАЛьНОЄВРОПейСьКІ 
ІНТеРеСи ГОРУ НАД 
ВУЗьКОНАЦІОНАЛьНиМи

Продо-
вження теми 
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12 
із 20 найбагатших під-
приємств планети спе-
ціалізуються на видо-
бутку нафти. Високо-

технічний, самовпевнений, мо  - 
дерний світ насправді не здат  - 
ний позбутися жорстокої нафто- 
вої залежності. І не факт, що 
прагне. Нафтовий бізнес утри-
мує таку кількість світового чи-
новництва, що багато з них 
давно навчилися виправдову-
вати доцільність давніх коруп-
ційних схем.

Хай там що лунає в офіцій-
них промовах, нафтові інтереси 
проступають за цікавістю полі-
тиків до подій у Лівії. Хоч би як 
французькі лідери відхрещува-
лися від валіз з африканською 
готівкою, нафтодолари і далі за-
лишаються важливим елемен-
том політичного впливу. На-
фтова доба не мине, доки її не 
зруйнує сильніша альтернатива.

«НІЧОГО ПРО НАФТУ,  
ВСе ПРО ДеМОКРАТІю»
Голос французького президента 
урочисто проголошував: «Ми 
підтримали повстанців із по-
чуття справедливості». Оператор 
вихоплював з юрби, що зустрі-
чала Ніколя Саркозі в лівійсь-
кому місті Бенгазі, усміхнені об-
личчя молоді. Дехто з них вима-
хував французькими прапорами. 
«Немає жодного розрахунку, 
жодної домовленості, – проголо-
сив Саркозі. – Ми не прагнемо 
допастися до ваших багатств, не 
розраховуємо на жодні приві-
леї».

«Формально все це так, – 
прокоментувала колега, з якою 
ми разом дивилися новини. – 
Французька та британська дер-
жави до перерозподілу лівій-
ського ринку не торкатимуться. 
Але цікаво подивитися, чи змі-
няться позиції приватних на-
фтових концернів British Petro-
leum і Total? За часів Муаммара 
Каддафі найкомфортніше в Лівії 
працювалося італійській Enі. 
Вона і за ембарго не пішла з міс-
цевого ринку».

Геополітика нафти. Лівійські 
події нагадали, що рушієм світо-
вої політики є не лише газ, а й 
чорне золото. А також, з огляду 
на поширення атомної енерге-
тики, уранові родовища. Вугілля 
вже пережило свій пік і вплив, а 
відновлювані джерела енергії 
ще не набули масового вжитку. 
Транспортне пальне, пластмаси, 
синтетика – і бідні, і багаті кра-
їни ще не навчилися без них об-
ходитися.

На офіційному рівні, на-
певне, справді немає чітких до-
мовленостей між лівійськими 
повстанцями та натхненни-
ками натівської збройної місії з 
повалення Каддафі. Але захід-
ний великий бізнес не ловить 
ґав. Навіть якщо нова влада  
Лівії пообіцяла розподіляти 
ринки тільки через прозорі 
тендери, підприємці ревно шу-
кають будь-яку інформацію 
про те, чиєю персональною во-

лею визначатиметься доступ 
до нафти.

«Не сумніваюся, що біль-
шість повстанців щиро прагнуть 
змін, – каже Жан-Люк, колиш-
ній представник французького 
концерну Total у Габоні. – Лю-
дям притаманно мріяти про 
волю, гідність, заможність. Про-
блема в іншому: лівійці ще не 
навчилися жити та діяти в умо-
вах вільного вибору. Вони, може, 
й хочуть демократії. Але досі не 
мали нагоди осягнути, як нею 
користуватися. А бізнесу про-
махнутися не можна. Криза».

За попередніми оцінками, 10 
років розбудови лівійської еко-
номіки коштуватимуть щонай-
менше €200 млрд. Лівійський 
ринок, що відкриється для но-
вих партнерів, – це газ і нафта, 
медицина та комунікації, питна 
вода й світло... «За Каддафі 
французькі фірми перекривали 
лише 6% лівійської економіки, – 

Дипломатія нафтогонів
Більшість світових конфліктів є відображенням геополітичної 
конкуренції довкола нафтових родовищ
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Франція 
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пояснює Жан-Люк. – У перші дні 
вересня понад 400 потужних 
підприємств зібралися на інфор-
маційну нараду в організації ке-
рівників французького бізнесу 
MEDEF. Цього, звичайно, ніхто 
не скаже вголос, але всі сподіва-
ються, що нова влада не забуде, 
що для неї зробила Франція».

«Нічого про нафту, все про 
демократію, – узагальнила ко-
лега враження від телерепор-
тажу з Бенгазі. – Чомусь ніхто не 
поспішає підтримати сирійську 
опозицію. Хоча кількість заби-
тих мирних мешканців добігає  
3 тис. Але в Сирії нафта закінчу-
ється, видобуток зменшується 
щороку на 9%... Дипломатія на-
фтогонів уміє мовчати про най-
важливіше». 

ЧОРНІ ГРОШІ  
ТА ЧОРНе ЗОЛОТО
Поки лівійські повстанці шука-
ють та не знаходять полковника 
Каддафі, французи в режимі 
мильної опери відстежують епі-
зоди чергового скандалу до-
вкола «чорних» грошей політич-
них партій. Ніби теж, на перший 
погляд, «нічого про нафту». Але 
насправді валізи з готівкою, про 
які зважився розповісти колиш-
ній посередник тіньових опера-
цій, а нині адвокат і борець за 

правду Робер Бурґі, десятиліт-
тями надходили до Парижа за 
непрямою участю французької 
кампанії Elf (нині Total) пере-
важно з нафтових держав: Га-
бону, Кот-д’Івуару, Чаду, Нігерії, 
Камеруну...

Термін «Франкоафрика» за-
провадили в 60-х роках мину-
лого сторіччя французькі жур-
налісти. У такий спосіб, в одне 
слово та не переймаючись зако-
нами граматики, було визначено 
корупційну схему між високими 
паризькими кобінета  ми, потуж-

ними нафтовими кампаніями й 
африканськими диктаторами. 
Донедавна щіль  но закрита сис-
тема політичного клієнталізму 
підкидала коштів правим і лі-
вим, владі та опозиції. 

Диктатори у схемі делікатно 
заплющували очі на екологічні 
нюанси та інші аспекти присут-
ності західних видобувачів. 
Французьке керівництво не по-
мічало фешенебельного житла в 
елітних кварталах Парижа, яке 
ті купували собі та родичам на 
вкрадені у власного народу ко-
шти. Енергетичні концерни при-
мудрялися так вести бухгалте-
рію, щоб вистачало і собі, і рідній 
владі, і диктаторам.

Бурґі розповів цими днями, 
нібито валізи з готівкою діста-
вали всі по черзі президенти 
П’ятої республіки включ  но з ге-
роїчним Шарлем де Голлем. Але 
нібито на Саркозі ланцюг зла-
мався. Поза тим стосовно чин-
ного президента Франції є інша 
інформація. 

Журналіст і письменник 
П’єр Пеан нещодавно видав 
книжку «Валізова республіка». 
Автор пише, нібито не хто ін-
ший, як Муаммар Каддафі, пе-
редав на кандидата в прези-
денти Ніколя Саркозі велику 
суму «чорних грошей». Каже він 
і про інші надходження.

Упереджуючи зловтішність 
опонентів «прогнилого Заходу», 
зауважу, що корупція – універ-
сальне явище. Вона не має спе-
цифічних національних ознак. 
Змогли ж грузини геть позбу-
тися хабарників у міліцейській 

формі! У різні періоди кожне 
суспільство виставляє свої мо-
ральні заборони. Або, навпаки, 
збиває планку. Здатність до оду-
жання визначається, зокрема, 
правом на поширення небезпеч-
ної для влади інформації.

«Нафтові та газові держави 
набувають дедалі більшої гео-
політичної ваги, – констатує 
Франсуа-Ксавьє Вершав, автор 
книжки «Франкоафрика – най-
довший скандал республіки», 
яка свого часу здійняла потужну 
суспільну дискусію у Франції. – 
Дружні голосування в ООН, по-
ступки в доступах до стратегіч-
них ринків... Нафтова залеж-
ність має гірку ціну. Але й 
Арабська весна, вочевидь, зна-
йде продовження в інших, досі 
безсловесних регіонах світу. Рух 
за звільнення неминуче потягне 
за собою новий великий пере-
розподіл ринків сировини».  

Чи зуміє Україна, яка з  
11–14 млн тонн спожитої на рік 
нафти майже 70% продукту за-
возить із Росії, скористатися з 
нових можливостей? Невдачі в 
тендерах на відбудову іракської 
економіки поки що не дають під-
став для оптимізму. Схоже на те, 
що в Лівії Київ також має мало 
шансів отримати цікаві контр-
акти. «Свого часу, коли Каддафі 
у 2004 році відвідав Україну, він 
погодився допустити Нафтогаз 
до розробки кількох родовищ, – 
розповідає колишній україн-
ський дипломат. – Але наша 
держава тоді так і не знайшла 
грошей, щоб інвестувати в про-
ект. Потім ми не зуміли вибо-
роти статус кандидата до член-
ства в НАТО. Ймовірно, у Лівії 
країни – члени НАТО як розпо-
чали війну, так і виграють най-
кращі контракти. А Україна зі 
своєю позаблоковістю вкотре 
дістане позаконтрактність».

На думку Вершава, найго-
стріша проблема залежних від 
чужої нафти країн – не так уста-
лені економічні зв’язки, вибуду-
вані довкола нафтогонів, як 
звичка до пасивності, залежно-
сті, у певному сенсі маргіналь-
ності на світовому енергетич-
ному ринку. За такою логікою, 
Україні, щоб по-справжньому 
взятися до диверсифікації своїх 
енергетичних джерел, дове-
деться не лише підняти сус-
пільну моральну планку, а й на-
вчитися сміливіше спілкуватися 
зі світом. 

Україна з  

11–14 
млн тонн 

спожитої на рік 
нафти майже 

70% 
продукту завозить 

із Росії 

ЗУСТРІЧ  
У БЕНГАЗІ. 
Французький 
президент 
Ніколя Саркозі 
та британський 
прем’єр-міністр 
Девід Кемерон 
пообіцяли 
лівійцям не 
зазіхати на 
їхні нафтові 
багатства

ВАЛІЗи З ГОТІВКОю 
ДІСТАВАЛи ПО ЧеРЗІ  
ВСІ ПРеЗиДеНТи П’яТОї 
РеСПУБЛІКи
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С
ьогодні палестинці нама-
гаються закріпити в сві-
домості світу вигідний їм 
образ, який виявиться по-

тужнішим за реальність неви-
значених кордонів, окупацій-
ного режиму, майже двох де-
сятків таборів для біженців по 
всьому Близькому Сходу й ізра-
їльських кварталів у арабських 
районах. Це образ уже не оку-
пованої території, а окупованої 
держави. Саме так буде від мо-
менту, коли ООН визнає суве-
ренітет Палестинської автоно-

мії. Понад 120 країн світу це 
вже зробили, а сам процес ви-
знання почався ще наприкінці 
1980-х років.

ЗАяВКА НА УСПІХ
23 вересня Махмуд Аббас із три-
буни 66-ї Генеральної Асамблеї 
ООН у Нью-йорку повідомив 
офіційно, що Палестинська на-
ціональна адміністрація подала 
заявку на прийняття в повно-
правні члени ООН, а це означає 
визнання державності. «Втрата 
надії – найжорстокіший ворог 
миру. Відчай – поплічник екс-
тремізму. Настав час для мого 
народу жити, як й інші, у вільній 
та незалежній державі», – зая-
вив палестинський очільник. 
Йому аплодували того дня і в 
Нью-Йорку, і в Рамаллі, тимча-
совій столиці автономії. Водно-
час треба розрізняти розгляд 
питання щодо членства в Орга-
нізації та визнання державності 
Радою Безпекою ООН, з одного 
боку, й голосування щодо резо-
люції про те ж таки визнання 
державності Палестини на Ген-
асамблеї, з другого. Для остан-
нього членство не є обов’язковою 
передумовою, країна цілком 
може мати статус нечлена (non-
member) ООН. Ізраїльський 
прем’єр Біньямін Нетаньягу, ма-
ючи в арсеналі рішення США ве-
тувати заявку палестинців у Раді 
Безпеки, заявив, що резолюції 
Генасамблеї вже не матимуть 
для його країни якогось особли-
вого значення: «Існує парламент 
ООН. Його називають Генераль-
ною Асамблеєю. Там ви можете 
прийняти практично будь-яку 
резолюцію. Ви там можете вирі-
шити, що сонце сходить на за-
ході, а сідає на сході».

Але палестинці також добре 
підготувалися морально до 
цього кроку і ще до розгляду 
своєї заявки в Раді Безпеки ООН, 
обов’язковій інстанції для вирі-
шення таких питань, наголошу-
вали, що її ветування Сполуче-

ними Штатами не стане для них 
трагедією. Головне – унаочнити 
неуникність розгляду цього пи-
тання раніше чи пізніше.

Справді, прийняття держави 
до лав ООН може бути справою 
не одного дня й навіть не однієї 
сесії Генасамблеї. У цьому немає 
нічого нового. Заявку Ізраїлю, 
приміром, ветували тричі. США 
в особі Адміністрації Барака 
Обами обрали однозначну пози-
цію: палестинці не повинні ро-
бити жодних односторонніх дій; 
діалог, діалог іще раз діалог з Із-
раїлем – єдиний шлях до врегу-
лювання конфлікту. Обама вже 
ввійде в історію як перший аме-
риканський президент, що за-
кликав єврейську державу по-
вернутися до кордонів, чинних 
станом на 4 червня 1967 року, 
тобто до Шестиденної війни. А 
ще він порадив сторонам кон-
флікту здійснити «взаємні до-
бровільні територіальні обміни». 
19 травня 2011 року глава Білого 
дому 45 хвилин говорив про це  
в прямому ефірі на американ-
ському телебаченні. Таким па-
бліситі президенти США забез-
печували тільки війни в Афга-
ністані й Іраку. Нині у фокусі 
всієї країни опинилося врегу-
лювання ізраїльсько-палестин-
сь кого конфлікту. Заокеанські 
жур    налісти як годиться назвали 
це відразу «історичною подією», 
«сенсацією року».

Біньямін Нетаньягу тоді не 
погодився з американським со-
юзником. Його переговори з 
Обамою, які відбулись потому, 
залишили в усіх, хто міг відчути 
їх атмосферу, тяжке відчуття 
якоїсь приреченості. Підводні 
скелі ховаються за евфемізмом, 
сформульованим радниками 
американського президента, – 
«взаємні територіальні обміни». 
Це значить, що ізраїльтяни по-
винні ліквідувати свої невеликі 
селища на Західному березі 
річки Йордан, а палестинці – по-
годитися з тим, що великі єврей-

Виграти не війну, а мир
Результатом розгляду палестинського питання на Генасамблеї ООН 
може й не стати визнання нової держави, однак буде унаочнено 
необхідність вирішення цієї проблеми – раніше чи пізніше

Автор: 
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ські поселення в Східному Єру-
салимі та на Західному березі 
мають таки переважно залиши-
тися за Ізраїлем, за що останній 
мусить надати певну компенса-
цію. Це якщо говорити дуже ко-
ротко, хоча на місці ситуація 
куди складніша й заплутаніша.

Резолюція ООН щодо дер-
жавності Палестини не стосу-
ється загалом найболючіших 
проблем двосторонніх відносин: 
кордонів, повернення біженців, 
питань безпеки. Хоча у своїй за-
явці палестинці чітко зазна-
чили: столиця їхньої держави – 
Східний Єрусалим, кордони – ті, 
що були чинними до війни 
1967 року. Позиція Обами щодо 
кордонів і сам факт, що питання 
палестинської державності про-
лунало на весь світ, незалежно 
від того, які саме рішення будуть 
прийняті на 66-й Генасамблеї, – 
це такий собі політичний по-
дзвін, розрахований на ізраїль-
ські вуха. Не почути його немож-
ливо. І не виключено, що своєї 
головної мети палестинці вже 
досягли – Біньямін Нетаньягу 
запросив Махмуда Аббаса сісти 
за стіл переговорів.

ЧАС МиНАЄ
«Ситуація на Західному березі 
річки Йордан змінюється, у 
Східному Єрусалимі ведуть бу-
дівництво. Продовжувати так 
далі не можна, – розповідає 
Тижню Бассам Салхі, депутат 
Палестинської законодавчої ра-
 ди, голова Палестинської народ-
ної партії. – Насправді наша На-
ціональна адміністрація не має 
суверенітету. Дозволити, щоб 
усе йшло далі так, як нині, для 
нас означає втрачати більше й 
більше». Ізраїль розцінює сьо-
годнішні дії палестинців як од-
носторонні рішення, що супере-
чать попереднім угодам сторін – 
усім тим пунктам на безкраїй 
мапі багаторічних безрезультат-
них мирних переговорів, коли не 
вдавалося домовитися ні про що 
конкретне, окрім того, що ніхто 
не прийматиме неузгоджених 
ухвал. Хоча самі ізраїльтяни теж 
вдавалися до однобічних дій, 
як-от спорудження бар’єра без-
пеки (муру) між Західним бере-
гом та Ізраїлем 2003 року. Але 
це стосувалося питань безпеки, 
а нинішні дії палестинців торка-
ються самого ядра конфлікту: 
жодна демократична країна, яка 
себе поважає, не хотіла б опини-

тись у статусі окупанта іншої не-
залежної держави.

Хоча в ізраїльських експерт-
них колах прогнозують, що 
резолюція Об’єднаних Націй  
навряд чи змінить статус-кво. 
«Особисто я вважаю, що прак-
тично немає реальних перед-
умов для нових переговорів, не-
залежно від наявності чи від-
сутності будь-якої резолюції 
ООН, – пояснює Тижню Ар’є 
Даян, директор дослідницького 
відділу ізраїльської неурядової 
організації «Ір-Амім». – Але не-
прийняття жодного рішення 
щодо Палестини на Генасамблеї 
ООН дуже негативно вплине на 
ситуацію всередині країни: її 
суспільство сильно розчаруєть-
 ся, лідерські позиції Аббаса по-
слабляться». «Якщо нічого не ро-
бити й не змінювати, то нинішнє 
палестинське керівництво утра-
тить свою легітимність, оскіль  ки 
дотепер ми не бачили жодного 
прогресу в мирних переговорах 
з Ізраїлем, жодних перспектив 
припинення окупації», – підтри-
мує цю думку з палестинського 
боку Бассам Салхі.

Махмуд Аббас доклав не-
ймовірних зусиль, щоб схилити 
шальки глобальних геострате-
гічних терезів на свій бік. Якщо 
його численні європейські й 

трансатлантичні вояжі вияв-
ляться марними, то радикальні 
ісламістські угруповання, на-
самперед «Хамас», отримають 
додаткові козирі. Аббас та його 
однодумці підуть із політичної 
арени безповоротно. Незабаром 
палестинці мають провести пар-
ламентські та президентські ви-
бори, чиї результати залежати-
муть від рішень, досягнутих у 
Нью-Йорку.

Водночас постає питання 
елементарної інституційної го-
товності національної адміні-
страції розбудовувати влас  - 
ну державність. Щонайменше 
50–60% бюджету автономії скла-    
дається із закордонної донор-
ської допомоги. Колись автору 
цих рядків випало бути свідком 
того, як один із вищих чинів па-
лестинської поліції на Західному 
березі річки Йордан не міг від-
повісти відразу на жодне запи-
тання про оплату праці його 
підлеглих, про показники про-
тидії злочинності. Палестин-
ський прем’єр Салам Файяд роз-
робив і почав утілювати в жит  - 
тя план розбудови державних 
струк  тур «в умовах окупації та 
всупереч їй». Для його успіху 
міжнародна спільнота має бути 
готова робити ще більші фінан-
сові вливання. 

ПОЗиЦІя 
УКРАїНи
МЗС України  
не висловило 
чіткої позиції 
щодо палестин-
ського питання. 
Прогнозують, 
що наша дер-
жава або утри-
мається під час 
голосування, 
або взагалі 
буде відсутня 
на ньому. Як і у 
випадку з при-
судженням Но-
белівської пре-
мії китайському 
дисидентові Лю 
Сяобо, визна-
нням легітим-
ності лівійських 
повстанців, ре-
пресіями проти 
опозиції в Біло-
русі тощо, Київ 
воліє відмовча-
тись.

Західний 
Єрусалим

Східний 
Єрусалим

Західний берег 
річки Йордан

Старе 
місто

Зелена лінія
Межі муніципалітету
Межі Старого міста
Бар’єр безпеки
КПП
Палестинська забудова
Ізраїльська забудова 
за межами зеленої лінії
Індустріальний парк

Вифлеєм

Рамалла

70% 
ізраїльтян 
вважають:  

їхня держава має 
визнати Палестину, 

якщо ООН 
проголосує за  

ї ї незалежність 
(результати 

опитування Hebrew 
University)

7 
країн-членів Ради 

Безпеки ООН 
(Бразилія, Індія, 

КНР, Ліван, Нігерія, 
ПАР, Росія) заявили 

про підтримку 
Палестини

АРАБСьКІ ТА ІЗРАїЛьСьКІ 
ПОСеЛеННя  

В ЄРУСАЛиМІ ТА ПеРеДМІСТІ
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Полювання на багатіїв
Заможним доведеться платити більше податків. Але змусити їх до 
цього можна або по-доброму, або по-лихому

З
вучить мисливський ріг, і 
хорти заходяться гавко-
том. По всьому розвину-
тому світу почалося полю-

вання на більші податки з бага-
тих. Нещодавно прийняті 
бюджети суворої економії у 
Франції та Італії накинули ще 
додатково 3% на тих, чиї доходи 
перевищують відповідно межу 
в €500 тис. і €300 тис. Британ-
ських торі критикують за те, що 
вони навіть розглядають мож-
ливість скасувати «тимчасово» 
запроваджену лейбористами 
50-відсоткову ставку оподатку-
вання для доходів, що переви-
щують £150 тис. ($235 тис.). А 

тепер і Барак Обама виступив із 
новим планом скорочення де-
фіциту, який передбачає підви-
щене оподаткування лише для 
багатих і включає «правило 
Баффета»: жодна сім’я з дохо-
дом більш ніж в $1 млн за рік не 
може сплачувати нижчу се-
редню ставку податку, ніж ро-
дини із середнього класу (сам 
Баффет зауважив, що він, хоч і 
мільярдер, платить податки за 
нижчою середньою ставкою, 
ніж його секретар). Обама твер-
дить, що брáти в багатих із ме-
тою залатати дірку в бюджеті – 
«це не класова війна. Це мате-
матика».

Та насправді це не просто 
математика. Питання про опо-
даткування для товстосумів 
більше залежить від політич-
них рішень щодо юрисдикції 
держави та її ролі в перерозпо-
ділі. За законами математики, 
формально дефіцит можна було 
б подолати лише у спосіб скоро-
чення видатків, за що виступа-
ють опоненти Обами, республі-
канці. Може, «класова війна» й 
некоректний вираз, але він пе-
редає суть основної суперечки, 
яка точиться в західному сус-
пільстві: хто повинен постраж-
дати в процесі відновлення дер-
жавних фінансів?

ВПРИТУЛ|поДатки



ТяГАР ПОВиНеН ЛяГТи 
НА ЛеВІАФАНА
Назагал Economist виступає за 
невтручання уряду і проти ще 
більшого оподаткування для 
оплати непосильних соціальних 
витрат держави. Ми категорично 
не погоджуємося з ідеєю, яка 
часто імпліцитно присутня в ба-
гатьох нинішніх дискусіях, що 
підвищення фіскальних ставок 
для заможних виправдане через 
ту роль, яку фінансова індустрія 
відіграла в кризі. Помста – недо-
статня мотивація для оподатку-
вання. Не можна також сказати, 
що нинішня модель відрахувань 
до державного гаманця була аж 
такою вже «несправедливою»: 
найбагатший 1% американців 
сплачує більш ніж чверть усіх 
федеральних податків (і 40% – 
на прибуток), отримуючи менш 
ніж 20% доходів, нарахованих до 
сплати податків. А необдуманий 
удар по заможних, як-от лейбо-
ристська фіскальна накрутка, 
рідко приносить добрі резуль-
тати. Високі граничні податкові 
ставки заважають підприємни-
цтву. І хоч би як часто згадував 
Обама «мільйонерів із мільярде-
рами», збільшення сум цих пла-
тежів для них саме по собі не 
може заткнути дірку в американ-
ському бюджеті.

Отож усі суперечки мають 
на собі сліди небезпечного пе-
рекосу. Утім, є кілька солідних 
причин, чому багаті повинні 
платити більше податків, хоча 
загалом не в той спосіб, який 
пропонують уряди заможних 
країн.

По-перше, дефіцити держав 
Заходу не повинні бути перекри-   
ті єдино за рахунок урізання  
витратної частини кошторису. 
Звіс  но, левову частку економії  
мусять узяти на себе бюджетні 
витрати: є багато можливостей 
посадити цього нездалого Левіа-
фана на дієту. Аналіз минулих 
програм скорочення дефіциту 
наводить на думку, що вони най-
краще працюють, коли перева-
жає урізання. Співвідношення 
чотири до одного, як у Британії, – 
майже те, що потрібно. Але, як 
показує те саме співвідношення, 
досвідом доведено, що до рецепту 
входить також підвищення по-
датків. У США їх частка опусти-
лася до історично низької позна-
чки після кількарічного зни-
ження ставки. Там, як і скрізь, 
збільшення цих платежів повин-

 не стати одним із засобів скоро-
чення бюджетного дефіциту.

По-друге, є і політичний ар-
гумент на користь отримання 
цього нового доходу від багатих. 
Скорочення бюджетних витрат 
непропорційне і припадає пере-
важно на менш забезпечені шари 
населення; і навіть до початку 
кризи доходи середнього класу 
перестали зростати. Тим часом 
глобалізація чимдалі щедріше 
винагороджує переможців. Під-
тримка нинішнього курсу суво-
рої економії виборцями зале-
жить від нерівномірно більшої 
частини нових податкових над-
ходжень, отриманих від багатих.

Але як? Досі в центрі уваги 
більшості урядів було підви-
щення ставок податку на доходи, 
а заможні люди реагують на це 
швидко. Капіталісти переводять 
свої доходи у форми з нижчим 
оподаткуванням, як-от доходи з 
приросту капіталу, переїжджа-
ють, менше працюють, рідше 
йдуть на ризик у підприємниць-
кій діяльності. Навіть якщо 
важко точно оцінити обсяг на-
слідків від цього, то величина 
власне найвищого рівня має зна-
чення. Тож 50-відсоткова ставка 
в Британії таїть більше небез-
пеки, аніж пропозиція Обами 
підвищити межу ставки феде-
рального податку на доходи від 
35% до 39,5%. Людина, яка зароб -
ляє $1 млн, платить більші по-
датки в Лондоні, ніж у будь-якій 
іншій фінансовій столиці, – безум 
для міста з такою кількістю мо-
більних багатіїв. Пояснення, що в 
1970-х, мовляв, було ще гірше, 
якось не викликає довіри.

ПРОСТІШе, СМІЛиВІШе, 
КРАще
З огляду на потребу багатих кра-
 їн розвиватися швидше, урядам 
слід було б обережніше ставитися 
до різкого підвищення податків, 
а надто коли в цьому немає по-
треби. І справді, третій аргумент 
на користь отримання більших 
доходів від багатих – це те, що їх 
реально домогтися не через під-
вищення граничних податкових 
ставок, а через удосконален  ня 
фіскального законодавства.

Простір для цього найпомітні-
ший в Америці, яка дужче за інші 
країни залежить від податків на 
доходи й має масу відрахувань на 
все: від відсотків за іпотечний кре-
дит на нерухомість і до медичного 
обслуговування за рахунок праце-

давця, тож податки беруть із дуже 
вузької бази. Відмова від цих від-
рахувань спростила б податковий 
кодекс і приносила б аж $1 трлн за 
рік. Оскільки головними вигодо-
набувачами від відрахувань висту-
пають багаті, їм довелося б опла-
чувати більшість з усього цього. А 
позаяк граничні ставки залиши-
лися б без змін (або скоротилися), 
така реформа не відбивала б у них 
бажання примножувати свої на-
бутки.

У Європі, де податкові системи 
ефективніші, одним із виходів 
було б зняти більшу частину на-
вантаження з доходу й перекласти 
її на майно, що дало б змогу отри-
мувати більше від багатих, але 
меншою мірою впливало б на їхнє 
бажання ризикувати. У такому ви-
падку запропонований британ-
ськими ліберал-демократами «по-
даток на особняки» був би менш 
шкідливим, ніж 50-відсоткова 
ставка. Обабіч Атлантики можна 

знайти шляхи для зменшення 
розриву між ставками податку на 
заробітну плату й бонуси та на ди-
віденди і приріст капіталу. Цей 
розрив якраз і пояснює, чому Вор-
рен Баффет, більшу частину до-
ходу якого становлять дивіденди і 
приріст капіталу, платить податки 
за нижчою середньою ставкою, 
ніж його секретар. І саме цей роз-
рив власники хеджевих фондів та 
приватних інвестиційних компа-
ній і досі використовують, щоб 
приховувати нахапані мільярди.

Слід піти на просту угоду. 
Уявімо податкову систему, яка 
до певної міри урівняла верхні 
ставки на зарплату й на капітал, 
що фактично скасувало б усі 
пільги. Щоб не оподатковувати 
вдруге інвестиції, така система 
позбулася б корпоративних збо-
рів. Вона також дала б змогу по-
мітно знизити верхню межу по-
датку на дохід. Результат? Бі  ль-
 ша загальна сума, одержана від 
багатих без шкоди для дина-
міки розвитку економіки. Ось 
заради цього варто сурмити в 
ріг на весь світ. 
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З ОГЛяДУ НА ПОТРеБУ 
БАГАТиХ КРАїН РОЗВиВАТиСя 
ШВиДШе, УРяДАМ СЛІД 
БУЛО Б ОБеРеЖНІШе 
СТАВиТиСя ДО РІЗКОГО 
ПІДВищеННя ПОДАТКІВ
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ДеКОНСТРУКЦІя 
Андріївського узвозу
Будівельна мафія загрожує київському Монмартру
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К
иївська влада з 20 вересня 
розпочала широкомасш-
табну реконструкцію однієї 
з київських візитівок, зна-

менитого Андріївського уз  возу. 
Закінчити все мають до Дня Ки-
єва, себто 27 травня 2012 року, що 
майже збігається з терміном по-
чатку Євро-2012. Хоча проект, 
згідно з яким вона проводиться, 
так і не був затверджений ні 
Управлінням охорони пам’яток 
КМДА, ні відповідною комісією 
Київради. Скидається на те, що 
благородна мета прикриває ба-
жання столичної влади зробити 
косметичний ремонт вулиці, щоб 
потім її простіше було продати в 
приватні руки. 

 
АВАРІйНе МиСТеЦТВО
Андріївський узвіз не визнаний 
єдиним історико-культурним 
ансамблем, як, наприклад, Со-
фія Київська чи Лавра. Першо-
початково вся вулиця перебу-
вала в муніципальній власності 
Подільського району міста Ки-
єва. Більшість майстерень, му-
зеїв, галерей мали договори 
оренди приміщень із Поділь-
ською районною радою. Саме із 
цим державним органом, якого, 
щоправда, після «реформи» 2010 
року вже не існує, пов’язують 
хвилю продажів будинків, що 
були в комунальної власності.

Проблеми в Андріївського 
узвозу почалися з приходом 
2006-го до влади в Києві команди 
Леоніда Черновецького. Першим 
сигналом стало скасування при-
вілейованого статусу мистецьких 
закладів. Згідно з ним у разі, якщо 
галерея або майстерня не могла 
надалі орендувати приміщення, 
воно переходило до іншого ху-
дожнього закладу, фактично не 
змінюючи свого призначення. За 
Черновецького всі охочі оренду-
вати комунальну власність мали ф
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ВЛАДА Не ДАЄ НІКОМУ 
ПОБАЧиТи АНІ ЧІТКОГО 
ТеКСТУ ПРОеКТУ 
РеКОНСТРУКЦІї, 
АНІ БУДІВеЛьНиХ ПРОеКТІВ

№ 40 (205) 30.09 – 6.10.2011|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|33

сканДал|ВПРИТУЛ

конкурувати на загальних умовах 
зі звичайними суб’єктами підпри-
ємницької діяльності.

1 березня 2007 року Поділь-
ська районна рада Києва ухва-
лила Постанову «Про перелік 
об’єктів комунальної власності 
територіальної громади Поділь-
ського району, що підлягають 
приватизації», відповідно до якої 
продажу підлягав майже весь 
Андріївський узвіз. Цим одразу 
ж скористався будівельний біз-
нес. Перші, хто опинився під уда-
ром, – художники. 

З молотка можуть піти майже 
всі об’єкти комунальної власності 
на узвозі. У відповідь на запит 
Тижня Подільська районна дер-
жавна адміністрація надала ін-
формацію, що на сьогодні з 38 
номерних будинків лише 20 у ко-
мунальній власності, з них 10 не 
мають договорів оренди, тобто 
відсутня жодна перешкода для їх 
продажу в найближчому майбут-
ньому. 

АНАТОМІя ЗАХОПЛеННя
Подейкують, що на узвозі вже 
мають власність компанії, до-
тичні до Ріната Ахметова, Петра 
Ющенка, брата екс-президента 
Віктора Ющенка, та Михайла 
Табачника, брата міністра освіти 
і науки Дмитра Табачника. Але 
якщо інформація про згаданих 
вище діячів поки що циркулює 
на рівні чуток, то зацікавленість 
Андріївським скандально відо-
мих гравців київського будівель-
ного ринку вже не викликає 
жодних сумнівів.

Наприклад, ситуація з будин-
ками № 18а та 18б, де містяться 
творчі майстерні Національної 
спілки художників України. У 
2002 році Спілка переуклала 
угоду оренди з Подільською РДА 
«до реконструкції вулиці». Тобто 
жодних термінів зазначено не 
було. Однак у 2007-му художники 
дізналися, що договір оренди  
заднім числом було розірвано, а 
будинок продано підприємству з 
назвою ТОВ «Авіантбуд» за 2 млн 
грн. Відтоді тривають суди. 

«Авіантбуд» має офіс у зви-
чайній квартирі, за телефоном 
якої ніхто не відповідає. Однак це 
не заважає компанії або тим лю-
дям, що реально стоять за нею, 
подавати вже вдруге заявку в Ки-
ївраду на купівлю земельної ді-
лянки в 10 га, у яку входять не 
тільки будинки № 18а та 18б, а й 
сусідні № 17, 21 та 22 і чималий 

шмат схилів за ними. Художники 
впевнені: тільки відсутність прав 
на землю досі не дає можливості 
знести їх. Адже згідно з проек-
том, поданим ТОВ «Авіантбуд», 
компанія збирається зводити на 
Андріївському узвозі готельно-
житловий комплекс із підземним 
паркінгом. Не треба бути архітек-
тором, щоб зрозуміти: двоповер-
хові будинки початку ХХ століття 
явно не можна перетворити на 
щось подібне, не зносячи їх.

Керівником цієї компанії зна-
читься Вадим Одинець, який є та-
кож співзасновником у кількох 
компаніях із відомим київським 

забудовником Гарі Корогодським. 
Одна із власниць «Авіантбуду» – 
Розалія Бондарська, цивільна 
дружина впливового бізнесмена 
Олександра Лойфенфельда, од-
ного з компаньйонів володаря ки-
ївського футбольного клубу «Ар-
сенал» Вадима Рабиновича.

Майбутнє об’єктів за адресою 
Андріївський узвіз, 22а та 22б 
теж під великим питанням. На-
разі там містяться дві відомі мис-
тецькі галереї: «Карась» та «Сові-
арт». «Наш будинок перебував у 
комунальній власності, у нас був 
цілком легальний договір орен-
 ди, якого ми дотримувалися, – 
розповідає Євген Карась, керів-
ник «Карась Галереї», голова 
правління Асоціації діячів сучас-

ного мистецтва України. – Але 
починаючи з 2006 року в нас 
з’явилися конкуренти, що захо-
тіли забрати наші приміщення».

Пан Карась розповідає, що як 
доказ свого права власності на бу-
динки ТОВ «Національна компа-
нія з управління активами» 
пред’явило договір оренди з По-
дільською РДА, на якому були 
офіційні печатки, але при цьому 
він навіть не був зареєстрований у 
відповідному переліку орендова-
них комунальних приміщень. То-
вариство уклало з афілійованою з 
ним фірмою договір про продаж 
будинку з відкладеною формою 
угоди. Це означає, що вони прода-
ють приміщення, але документи 
на нього надають пізніше.

«Далі найцікавіше, – пояс-
нює Євген Карась. – Підставна 
компанія подає в суд на нібито 
власника, і починається судовий 
процес, де рейдери судяться самі 
з собою. Врешті-решт компанія, 
що продавала, але так і не надала 
документів, програє, а «перемо-
жець» оформляє довідку в БТІ 
щодо нового власника. А далі 
вони зробили три спроби про-
дажу приміщень своїм новим 
підставним компаніям, намага-
ючись «відбілити» схему. Нині 
власником приміщення, напри-
клад, є якась «Бредал Холдингз 
Лімітед». Зрозуміло, офшорна». 

Одним із засновників ТОВ 
«Національна компанія з управ-
ління активами», яка де-юре сто-
їть за спробами захопити бу-
динки № 22а та 22б, є так само 
офшорне ТОВ «Віртон Логістика 
Лімітед» із Кіпру. До нього до-
тичний такий собі Іван Радик, 
який «засвітився» в низці скан-
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«З досвіду наших 
колег знаємо, що 
первинне судове 
рішення на рівні 

районного суду ко-
штує 

$30 тис. 

В апеляційному – 
від 

$50 тис., 

у Верховному –  
від 

$100 
тис.»

сканДал|ВПРИТУЛ

далів навколо перерозподілу 
власності. Цей кандидат юри-
дичних наук є водночас прези-
дентом Всеукраїнської організа-
ції інвалідів «Союз організацій 
інвалідів України» та «Україн-
ської юридичної компанії», які 
намагалися силовим методом за-
йняти галерею «Карась» на Ан-
дріївському узвозі, 22а, «експро-
пріювали» колекцію з 300 кар-
тин у захопленому приміщенні. 
Вони ж претендують і на сусідню 
земельну ділянку на Андріїв-
ському № 14 та № 16, де хочуть 
будувати готельний комплекс. 

ПІСЛя ЄВРО
Наразі майже всі конфлікти та 
суди затихли – усі очікують 
кінця реставрації. І кінця Євро-
2012, на час якого погляди всього 
світу прикуті до України та її 
столиці.

Олександр Бригинець, голова 
Комісії Київради з питань куль-
тури та туризму, заявив, що вся 
ця реконструкція крім того, що 
робиться за проектом, який так і 
не узгодили з охоронно-куль -
турними органами, то ще й має 
чітку комерційну спрямованість. 
Адже головна увага влади при-

кута до ремонту дороги та кому-
нальних комунікацій. За оцін-
ками пана Бригинця, такий ре-
монт потрібен саме для того, щоб 
на Андріївському можна було по-
чати будувати готелі та торгово-
розважальні комплекси, що за 
нинішнього їхнього стану не-
можливо. Мерія, щоправда, обі-
цяє підтримку митцям, але до 
жодного документа справа так і 
не дійшла. Понад те, влада не дає 
нікому побачити ані чіткого тек-
сту проекту реконструкції, ані 
будівельних проектів. За неофі-
ційною інформацією, наразі 
йдеться про побудову на узвозі 
шести готелів і трьох ТРЦ.

За словами Віктора Хама-
това, директора галереї «Сові-
арт», що на Андріївському узвозі, 
22а, буквально наступного після 
закінчення футбольної першості 
дня, точніше, ночі він очікує на 
самоскиди та голомозих охорон-
ців, які миттю огородять усі про-
блемні будинки парканами та 
попіклуються, щоб на ранок на 
їхньому місті було чисто і ніщо 
не заважало нормальному офіс-
ному будівництву. 

Багато художніх майстерень 
і галерей нібито мають чинні 

договори оренди з Подільською 
РДА, які містять маленький, але 
дуже важливий пункт у розділі 
«термін орен  ди» – «до початку 
реконструкції». Враховуючи, що 
реконструкція вже стартувала, 
це дає всі підстави прогнозу-
вати нову хвилю рейдерських 
захоплень. Наприклад, май-
стерням із будинку № 30 про-
довжили термін оренди рівно 
до 31 грудня 2011 року, що буде 
далі, не знає ніхто. «Ми дуже 
боїмося, – розповів на умовах 
анонімності один із митців, що 
займає приміщення на Андріїв-
ському уз  возі, 18а. – Їм тепер 
узагалі легко буде все робити. 
Під шумок вночі підігнати буді-
вельну техніку під виглядом ко-
мунальної – і все, пиши про-
пало, нічого нікому не доведеш. 
З досвіду наших колег з узвозу, 
які вже судяться, знаємо, що 
первинне судове рішення на 
рівні районного суду коштує 
$30 тис. В апеляційному – від 
$50 тис., у Верховному – від 
$100 тис. Зрозуміло, в нас таких 
грошей немає. Отже, будемо 
об’єднуватися, бо якщо діяти-
мемо поодинці, то програємо 
без шансів». 



е
кс-голова Донець  кої облдер-
жадміністрації, а нині мі-
ністр Регіонбуду та ЖКГ 
Анатолій Близнюк нещо-

давно запевняв пресу, що на зарп-
лату 2,5 тис. грн (середню в Доне-
цькому регіоні навесні 2011 року) 
можна нормально жити. Мовляв, 
ця сума стовідсотково забезпечує 
споживчий кошик, «передбаче-
ний біологічною нормою». 
Щоправ  да, задекларовані статки 
самого пана Близнюка переви-
щують зазначену ним «нор  му» в 
13 (!) разів. Заява спричинила 
гучну дискусію і вкотре довела 
силу народної мудрості: ситий 
голодному не товариш. За підра-
хунками соціологів НАН Укра-
їни, за межею бідності нині живе 
чверть українців. Кожній десятій 
родині бракує грошей на їжу, а 
харчування більшості забирає 
понад половину зароблених гро-
шей. Водночас, за даними Доне-
цького облстату, близько 52% до-
неччан живуть на зарплату, 
меншу від сумнозвісних 2,5 тис.

Автор: 
Наталя 

Коммодова, 
Донецьк

Фото автора

СТАТи НА НОГи
П’ятикурсник одного з донецьких 
вишів Антон (ім’я змінено) зму-
шений підробляти, адже стипен-
дії не одержує, а сидіти на шиї в 
родичів не хоче. На місяць йо-   
го дохід становить приблизно  
1,5 тис. грн, видатки – 2,3 тис. 
грн. Це оплата сумісної з товари-
шами оренди квартири, витрати 
на їжу, транспорт, гігієну, мобіль-
ний та інтернет. Тому поміж на-
вчанням та основною роботою 
він шукає додатковий підробіток. 
«На харчі впродовж п’яти днів 
робочого тижня доводиться ви-
діляти 300 грн. Куховарити не-
має коли через роботу і навчан-
 ня, – розповідає Антон. – До того 
ж те на те й вийде. У вихідні, 
якщо не вдається щось приготу-
вати, можу поголодувати або їду 
до батьків. Рятує відсутність за-
лежності від куріння, можу про-
жити й без відпочинку».

Щоб придбати одяг, книжку 
або зробити подарунок коханій, 
він заощаджує на їжі. Приміром, 

обходиться одним обідом у де-
шевій заводській їдальні на день. 
Купівлю верхнього одягу та 
взуття Антон планує заздале-
гідь, виручають розпродаж і 
знижки. Проте вважає себе щас-
ливчиком, бо має власний дохід. 
«Багато хто з моїх знайомих, сту-
дентів різних вишів Донецька не 

Тиждень перевіряв твердження колишнього очільника Донеччини 
Анатолія Близнюка про те, що 2 500 грн цілком забезпечують людину

яК ПРОЖиТи 
на «біологічну норму»
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52% 

донеччан живуть 
на менше ніж  

2,5 тис. на місяць

ЯКОМОГА 
ДЕШЕВШЕ. 
Щоб придбати 
одяг або 
взуття, Антон 
економить 
на їжі в 
заводській 
їдальні

ЗА ПІДРАХУНКАМи 
СОЦІОЛОГІВ НАН УКРАїНи, 
ЗА МеЖею БІДНОСТІ НиНІ 
ЖиВе ЧВеРТь УКРАїНЦІВ

має жодного стабільного щомі-
сячного заробітку взагалі, хоча й 
намагається його знайти. Усі ко-
шти, які вони витрачають на 
харчі, транспорт та оплату гурто-
житку або квартири, лягають тя-
гарем на їхніх батьків. Тому деякі 
однолітки економлять ще більше 
за ме  не», – каже хлопець. Серед 
його друзів створювати сім’ю на-
важуються лише ті, хто має що-
місяця не менше ніж 4 тис. грн 
на особу або значну матеріальну 
допомогу родини. 

ДОРОГУ МОЛОДиМ
Поки з телеекранів закликають 
підключитися до боротьби з ті-
ньовою зайнятістю і зарпла-
тами в конвертах (її, за даними 
Інституту соціології НАН Укра-
їни, отримують близько 5 млн 
українців), у родині молодих до-
нецьких науковців-викладачів 
Мирослави та Михайла вдячні 
тим, хто дає змогу, хоч і неофі-
ційно, заробити на хліб. Адже 
інститутської платні викладача, 
яка становить близько 2 тис. 
грн, вистачить розрахуватися 
лише за кімнату в гуртожитку, 
дитсадок і на дуже скромний 
продуктовий кошик.

«Якщо немає макаронів, 
жит  тя скінчилося! – жартома 
зауважує Мирослава. – Коли ди-
тина в садку, ми майже не готу-
ємо і не їмо. Вранці не снідаємо. 
На обід у нас зазвичай каша або 
картопля, а вечеряємо із Ясею 
супом. М’ясо з’являється на столі 
раз на два тижні завдяки роди-
чам із села. Так само вони допо-
магають грошима. Купуємо все 
найдешевше, переважно акцій-   
ні товари». Донечці Ярославі 
випов  нилося чотири роки, скоро 
в молодої родини знову буде ма-

леча. На допомогу з догляду за 
дитиною сьогодні можна попов -
нити рахунок на мобільному й 
один раз відвідати лікаря. Тому, 
доки чоловік на роботі, а Ярос-
лава в садку, вагітна жінка під-
робляє фрілансом – пише на за-
мовлення статті в інтернет. За 
рахунок цього родина купує в 
кредит побутову техніку, ліки, 
книжки і вряди-годи одяг. Зага-
лом за місяць сім’я витрачає 
близько 4 тис. грн, з них чималу 
частку становить допомога бать-
ків. Речами для доньки спонсо-
рують подруги-матусі. Собі одяг 
пара купувала востаннє ще до 
весілля – п’ять років тому. До-
бре, що в Криму мешкають ро-
дичі, тож на розміщенні під час 
відпочинку вдається заощадити. 
«На захист моєї дисертації зби-
раємо вже понад чотири роки. 
На це йде вся аспірантська сти-
пендія в розмірі 1,2 тис. грн», – 
розповідає Михайло. 

Нещодавно родина вирішила 
стати в квартирну чергу з надією 
поліпшити умови проживання. 
Але в територіальному відді-
ленні Фонду допомоги молодіж-
ному будівництву донеччан по-
передили: попри певні переваги 
серед інших претендентів (нау-
кові досягнення та двійко дітей), 
потрібно якнайшвидше зібрати 
150 тис. грн на житло в новобу-
дові. «Але нам таких грошей і за 
10 років не накопичити», – каже 
Мирослава. 

На запитання про те, якою 
має бути заробітна плата, щоб її 
вистачало на все необхідне, по-
дружжя зауважує: не меншою 
за 5 тис. грн. «Це б дало змогу 
принаймні не відмовляти собі в 
їжі, займатися належним роз-
витком дитини і відкладати на 

майбутнє житло», – підсумову-
ють донеччани.

ШАХТАРСьКА ПАйКА
«Нехай політики самі поживуть 
на ці гроші», – пропонує шах -
тар-пенсіонер Василь Васильо-
вич із Донецька, зосереджено 
вдивляючись у випуск вечірніх 
новин, де йдеться про дефіцит 
доступного житла і давні обі-
цянки місцевої влади щодо його 
будівництва. 

На думку чоловіка, на  
2,5 тис. грн сьогодні навіть од-
ному жити сутужно, що вже ка-
зати про родину або про молодь, 
яка мусить сплачувати ще й за 
оренду кімнат і квартир. Удвох 
із дружиною Світланою, яка 
працює на кондитерській фа-
бриці, вони мешкають у власній 
двокімнатній оселі. Двоє дорос-
лих дітей влаштовують особисте 
життя. П’ять років тому пан Ва-

силь покинув шахтний комбайн, 
на якому майже третину сто-
ліття видобував вугілля на дон-
баських шахтах. Зараз отримує 
пенсію 3,5 тис. грн. Разом із до-
ходом дружини (1,5 тис. грн) ма-
ють по «біологічній нормі» на 
кожного. Пенсіонер запевняє, 
що на 3,5 тис. сьогодні можна 
жити. Проте планувати серйозні 
покупки і допомагати дітям стає 
дедалі важче. Левова частка 
спільного з дружиною доходу – 
64% – витрачається на їжу та 
сплату комунальних послуг.

«На сніданок – кава та бу-
терброди, – розказує пані Світ-
лана. – На обід – перші страви. 
На вечерю можу побалувати чо-
ловіка ковбаскою. За 30 років 
подружнього життя лише вдруге 
вирвалися на море – у Крим».

Середня зарплата шахтаря – 
4,5 тис. грн. Але на практиці 
вона коливається від 2–3 до 7–8 
тис. грн залежно від ділянки і 
перспективності вугільного під-
приємства. Проте донецька мо-
лодь від шахтарської праці на-
магається триматися якнай-
далі. «Сьогодні соромно казати, 
що ти шахтар. Молоді люди під 
землю майже не йдуть, кадрів 
бракує, – пояснює колишній 

яК ПРОЖиТи 
на «біологічну норму»
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гірник. – Шахти не відкрива-
ють, тож у старих доводиться 
занурюватися глибше, щоб діс-
тати невідпрацьовані пласти. 
Через це робота стає важчою і 
небезпечнішою. Великий ризик 
аварій… І хай там що кажуть, 
краще навряд чи буде. Багатії 
не зацікавлені розвивати шах-
 ти, а тільки їх спустошити».

АЗАРОВА КЛиЧУТь 
НА ГОРОД
Якось Микола Азаров порадив 
українцям «не жалітися», а 
«брати лопату і годувати» свої 
родини. Проте лише присадиб-
ною ділянкою і господарством 
сьогодні все одно не прожити, 
відповідають у родині Стиран-
ців із села Роздолівка Артемів-
ського району на Донеччині. 
Тримати скотину сьогодні теж 
задоволення не з дешевих, ка-
жуть селяни і запрошують 
владу хоч на тиждень «спусти-
тися з Олімпу» на землю. 

«Ми спробували прожити 
без господарства тільки один рік 
і зрозуміли, що це неможливо, – 
розповідає Михайло Стира-
нець. – Цього року залишилися 
без корови-годувальниці, й для 
нас умить настала катастрофа. 
Тепер купуємо молоко і сметану. 
Грошей на корову знайти не в 
змозі (коштує 8–10 тис. грн). Ви-
рішили придбати поросят, виго-
дувати на продаж, хоча тримати 
свиней і корову сьогодні майже 
розкіш, бо потрібно чимало 
корму. Нам допомагають зе-
мельні паї, від орендарів яких 
надходить зерно». Рятує сім’ю 
власна городина, до якої докла-
дають рук, домашня птиця і на-
дія на дві молоді телиці. Після 
заводської зміни молодий Сти-
ранець замість того, щоб відпо-
чивати, порає господарство, об-
робляє землю. Про море родина 
знає тільки з телеекранів. Госпо-
диня Марія жартує, що навіть не 
бачила Дінця, з якого п’є воду 
весь Донбас.

Набагато складніше, за сло-
вами роздолівчан, тим, хто не 
має роботи в селі й живе лише з 
продажу сільгосппродукції: мо-
 же бути неврожай, а вигодувану 
худобу не завжди вдається роз-
продати. Приміром, молочне 
порося коштує 400 грн, і щоб 
його виростити, потрібна тонна 
зерна – це ще як мінімум 1,7 тис. 
грн… Плюс у землю щороку 
Стиранці вкладають близько  

3 тис. грн – на обробку, добрива 
і збір врожаю.

Молода господиня Олена на-
криває на стіл: борщ, картопля і 
молоді півники – на честь гос-
тей. «Нехай народні обранці нам 
вимірюють прожитковий міні-
мум за власним «мінімумом». 
Запрошуємо політиків до нас у 
село», – всміхається жінка. У цій 
родині троє неповнолітніх дітей, 
двоє пенсіонерів і двоє робітни-
ків. Олена вчителює у школі-
інтернаті за 20 км від села. Її чо-
ловік Михайло працює електро-
монтером на заводі кольорових 
металів у Артемівську. Разом 
вони заробляють 4,5 тис. грн  
на місяць. З пенсіями виходить  
6,3 тис. грн, або 900 грн на кож-
ного із семи членів родини. Щоб 
вистачило на харчі, щоденні по-
їздки на роботу (400 грн на мі-
сяць), шкільні обіди й сплату ко-
мунальних (150–600 грн), за-   
ощаджують на відпочинку, одязі 
та взутті, котрі купують тільки 
раз на три – вісім років на роз-
продажу. Дев’ять років не ро-
били ремонту у власній оселі. 

«Щомісяця витрачаю на 
ліки від цукрового діабету що-
найменше 150 грн. Вони мені 
вкрай необхідні, – розказує 
глава сімейства Микола Васи-
льович. – Іще понад 100 грн на 
інші потрібні ліки». А в серпні 
Стиранці захворіли на грип 
усією родиною й залізли в 
борги. Лікування обійшлося в  
4 тис. грн. Тому батьки не зна-
ють, за що цього року купувати-
муть зимовий одяг дітям.

«Звісно, ми б жили і на вдвічі 
меншу зарплату, – сумно посмі-
хається молодий Стиранець, – 
нагорі це прекрасно розуміють. 
Однак тоді б не опалювали газом 
житло, сиділи б узимку в фуфай-
ках, урізали б по максимуму ви-
трати і врешті-решт деграду-
вали б… А піднятися вже ніхто б 
не зміг». Зараз родина з остра-
хом стежить за долею законо-
проекту, яким народні обранці 
збираються фактично ліквіду-
вати значну частину пільг. 

Щоб вижити, і молодь і пен-
сіонери, мешканці села й міста 
сьогодні вимушені міцно три-
матися одне за одного, допома-
гати одне одному. При цьому на 
позитивні зрушення найближ-
чим часом, як свідчать соціоло-
гічні опитування, понад дві тре-
тини українців навіть не споді-
ваються. 

НИЖЧЕ НОРМИ. 
Науковець і викладач 
Михайло заробляє близько 
2 тис. грн

СІЛЬСЬКИЙ ОБІД. 
Картопля й молоко – 

основні щоденні страви
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П
оказовим є останній ви-
падок у столиці, коли 
зникла не проста людина 
із села, а суддя Апеляцій-

ного суду Києва Оксана Ду-
рицька. Щойно 14 вересня в Обо-
лонський райвідділок міліції 
звернулася її мати, як уже на-
ступного дня жінку знайшли. 
На жаль, мертвою. Виявилося, 
що вона загинула в одній із місь-
ких водойм і більш як тиждень 
пролежала в морзі невпізнаною. 
Очевидно, з ідентифікацією по-
топельниці не поспішали, бо не 
знали, що за життя вона обій-
мала солідну посаду в суді.

ШУКАТи СТАЛи ГІРШе
Ця історія вкотре оголила давню 
болючу проблему нашої міліції. 
Коли людина має статус у сус-
пільстві, її родичів шукатимуть 
щосили, коли ж вона бідна й без 
упливових зв’язків, ніхто її бідою 
не перейматиметься.

На думку генерала Геннадія 
Москаля, зараз, коли наука й тех-
ніка зробили великий крок упе-
ред, в Україні почали забувати 
навіть радянські методи. Спеці-
альні підрозділи з розшуку без-
вісти зниклих ліквідували, а 
їхню роботу кинули на переван-
тажені структури карного роз-
шуку. «Чим вони насамперед за-
йматимуться – розшуком зло-
чинців, за яких б’є начальство і 
через яких страждає статистика 
МВС, чи зниклими, які на ці по-
казники ніяк не впливають?» – 
запитує Геннадій Москаль. І сам 
відповідає: «Звісно ж, ловити-
муть злочинців, а безвісти зни-
клих шукатимуть побічно – в 
кращому разі опитають знайо-
мих та й на тому крапка».

Ветерани МВС обурюються, 
що досі в міліції не створено спе-
ціальної комп’ютерної про-
грами, яка могла б у автоматич-
ному режимі порівнювати дані 
зниклих людей і невідомих тру-
пів. Закуповують пересувні ла-
бораторії для перевірки техстану 
автомобілів на дорогах, щоб про-
довжувати «доїти» водіїв, а про-
грамного забезпечення для зни-

клих безвісти придбати не спро-
моглися. Як розповів Тижню 
відставний майор МВС Іван Ми-
китенко, розробка, котрою давно 
користуються в розвинених кра-
їнах, могла б суттєво спростити 
роботу міліції.

«Подивіться, як зараз шука-
ють зниклого в Харкові журна-
ліста Василя Климентьєва, – 
каже Микитенко. – Порозси-
лали по всіх моргах повідом  - 
лення, і там ледве не вручну зві-
ряють антропометричні виміри 
невпізнаних тіл із даними хар-
ківського журналіста; якщо ж 
відсіюють підходящих «канди-
датів», то вже потім проводять 
ДНК-аналіз. Існувала б ком-
п’ютерна програма – все можна 
було б зробити за лічені дні, і 
зразу стало б відомо, чи є в мор-
гах України його тіло, чи його 
ще треба знайти. З такою недо-
сконалою методою ми одну лю-
дину шукатимемо роками, поки 
всі трупи поперевіряємо». 

УТРАЧеНий ЧАС
Із типовим випадком міліцейської 
халатності зіткнулися рідні двох 
дівчаток – Насті Балябіної і Те-
тяни Мізіної, які зникли в Севас-
тополі ще 4 січня цього року. Що-
йно діти не повернулися додому, 
батьки відразу забили на сполох і 
звернулися до міліції. Однак за-

мість того, щоб підняти по тривозі 
весь особовий склад, внутрішні 
війська, кінологів із собаками, 
чергові міліціянти почали розка-
зувати рідним байки, ніби діти 
десь бавляться й невдовзі при-
йдуть додому. Потім один із керів-
ників севастопольської міліції 
взагалі дозволив собі образливі 
речі: заявив, що немає причин 
для тривоги, адже, мовляв, ді-
вчатка з неблагонадійних сімей, 
що вони волоцюжки, а то й уза-
галі малолітні повії. За такі слова 

матері почали погрожувати горе-
офіцерові судом. Зрештою, вони 
здійняли галас у ЗМІ, а без цього, 
можливо, до серйозних пошуків 
силовики не вдалися б і досі.

Коли інформація про зник-
нення дітей та інертність місце-
вої міліції докотилася до Києва, 
тоді вже правоохоронці заходи-
лися шукати як слід: підняли й 
особовий склад, і кінологів, і на-
віть військових моряків. Проте 
час був безнадійно згаяний – ді-
вчаток знайшли мертвими. Коли 
ж у Севастополь приїхала мініс-
терська перевірка з Києва, вия-
вилося, що навіть за 10 днів 
після заяви батьків міліція міста 
всупереч законодавству і здоро-
вому глузду не тільки не пору-
шила кримінальної справи за 
фактом зникнення дітей, а на-
віть оперативно-розшукової не 
завела. І взагалі не дала тій за-
яві ніякого ходу. Тільки вже як 
дівчат знайшли з ознаками на-
сильницької смерті, тоді прес-
служба УВС Севастополя повідо-
мила, що справу нарешті від-
крито за фактом убивства.

Невдовзі затримали жінку, 
яка була знайома з Настею і Тетя-
ною, і міліцейська прес-служба 
переможно заявила, що є вагомі 
підстави вважати, нібито саме 
вона скоїла подвійне вбивство.

«Затриману звинуватили в 
убивстві двох дітей тільки на під-
ставі того, що на задньому боці її 
джинсів нібито знайшли кров од-
нієї із жертв, – розповіли Тижню 
на умовах анонімності в міліції. – 
Досвідчені криміналісти розумі-
ють, що це профанація чистої 
води, – мабуть, кров їй намазали 
власноруч, щоб повісити на неї 
злочин. Адже ніякісіньких моти-
вів у неї не було, та й коли когось 
убивають, то кров на одязі спе-
реду, а не ззаду. Виходить, справ-
жній убивця досі на волі».

ПІШОВ й Не ПОВеРНУВСя
У МВС запевняють, що в разі 
зникнення людини спеціальна 
оперативно-розшукова справа у 
провадженні перебуває безстро-
ково, якщо ж її з якихось причин 

ШВиДКий ПОШУК за чин і гроші
Якщо ви бідні й не маєте зв’язків у владі, вам залишається шукати 
зниклого родича самотужки

СПеЦПІДРОЗДІЛи 
З РОЗШУКУ БеЗВІСТи 
ЗНиКЛиХ ЛІКВІДУВАЛи

Автор:  
Андрій Ткач
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закривають, то матеріали трима-
ють в архівах 15 років. Адже тра-
пляються випадки, що понад де-
сятиліття не знаходять ні особи, 
ні тіла. 13 років тому в жительки 
Києва Алли Фролової за загадко-
вих обставин не стало чоловіка – 
Степана Кройтора. Жінка при-
пускає, що про обставини його 
зникнення може знати скан-
дально відомий в Україні пастор 
Сандей Аделаджа, який керує 
церквою «Посольство Боже».

«Мій чоловік мав невеличку 
страхову компанію. Все було до-
бре, аж доки знайомі запропону-
вали нам відвідувати зібрання 
«Посольства Божого», – прига-
дує Фролова. – Дуже швидко Сте-
пан наблизився до Аделаджі й 
навіть став його радником із 
юридичних питань. За два роки, 
1997-го, ми з дочкою поїхали до 
батьків у Луганськ, а коли повер-
нулися, чоловіка не було ні вдома, 
ні на роботі. Обдзвонили всіх 
знайомих, проте єдина нитка, 
яку могли знайти, – один пенсіо-
нер бачив мого чоловіка востаннє 
на нічній молитві в Сандея Аде-
ладжі. Він частенько влаштовує в 
себе такі «всенош  ні» й зараз».

Алла Фролова стверджує, що 
парафіяни помітили, як після 
нічної молитви пастор запросив 
Кройтора на розмову віч-на-віч. 
Коли вона запитала у проповід-
ника про свого чоловіка, той бу-
цімто відповів: «Якщо він повер-
неться додому, це буде велике 
диво».

яК З ТВАРиНАМи
Поховання невпізнаного тіла, 
якщо родичі по нього не зверну-
лися, відбувається впродовж 
10 діб. Як зазначає завідувач 
столичного моргу Микола 
Труш, тільки єдині останки в 
них зберігаються понад 10 ро-
ків. «Це так зване таращанське 
тіло, – пояснює він. – Форма-
льно нібито експертизами під-
тверджено, що воно належить 
журналістові Георгію Гонгадзе, 
але мати з цим не погоджується 
й відмовляється забирати для 
поховання. Тож ми змушені 
тримати його в себе, аж доки 
буде команда ритуальним служ-
бам стосовно похорону. Якщо 
ніхто не звертається по тіло 
після детального опису, дакти-
лоскопування й фотографуван-

 ня, його ховають на столичному 
Північному кладовищі під по-
рядковим номером. Трапля-
ються випадки, коли родичі 
впізнають через нашу фототеку 
своїх зниклих близьких і вже 
потім можуть за бажання пере-
поховати чи встановити на мо-
гилі надгробок».

Джерела Тижня в право-
охоронних органах зазначають: 
часто-густо після ексгумації не-
відомих трупів виявляється, що 
треба порушувати кримінальні 
справи і проти працівників ри-
туальної служби. Адже держава 
виділяє на поховання таких лю-
дей певні кошти, а хитромудрі 
грабарі їх розкрадають.

«Приміром, заповнюють до-
кументи, що і труну купили, й 
білизну, й костюм хороший, і 
подушку, і простирадло біле ще 
туди вклали, – розповідає кри-
міналіст МВС. – Коли ж покій-
ного ексгумують із метою екс-
пертизи, виявляється, що голий 
труп просто вкинули в целофа-
новий мішок і прикидали зем-
лею. Не бояться ні чорта, ні Бога 
і чинять із невпізнаними небіж-
чиками, як із тваринами». 

Згідно з офіційною міліцейською статистикою, розшук безвісти зниклих за останні кілька років 
посувається просто блискавично. Утім, експерти Тижня кажуть, що це – окозамилювання. 
Тому що в графу «знайдені» часто дописують людей, виявлених у минулі роки, по кілька разів. 
Тож і виходить, що принаймні на папері цієї проблеми в Україні взагалі не існує.

2009 рік
4466 громадян 
зникли безвісти
4091 знайдено 
46 мертвими 

2011 рік
4609 громадян 
зникли безвісти
Статистика щодо 
знайдених відсутня

2010 рік
4158 громадян 
зникли безвісти
3657 знайдено 
52 мертвими 

За даними  Департаменту 
карного розшуку МВС України
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У
сі вияви суспільного про-
тесту, незважаючи на від-
мінності в перебігу та ре-
зультатах, доводять одне: 

повстають не найбільш гноблені, 
знедолені та упосліджені, а ті, 
що мають можливість це зро-
бити. Результативність соціаль-
ного опору натомість залежить 
не так від динамізму та рішу-
чості протестувальників, як від 
наявності послідовних очільни-
ків, здатних відлити аморфну і 
хаотичну масу повстанців у чіткі 
форми організованого протесту 
з визначеними цілями та про-
грамою дій. 

 
СВІй ПОВСТАНе ЗА СВОЄ
Навіть побіжного погляду на віт-
чизняну історію останніх 300–
400 років достатньо, щоб пере-
конатися в тому, що духу воле-
любності й протесту в ній не 
бракувало, а форми активного 
опору були найрізноманітні-
шими: від зорганізованих у пра-
вових канонах шляхетських ро-
кошів до кривавих і моторошних 
козацьких бунтів. На думку істо-
риків, така ситуація стала на-
слідком химерного поєднання 
відкритості й слабкої заселе-
ності українських теренів на схід 
від Волині, що давало широкі 
можливості для колонізаційних 
процесів, витворюючи специфіч-
ний типаж підприємливої й сво-
бодолюбної людини, готової по-
всякчас до будь-яких небезпек 
та викликів, із дуже деталізова-
ним становим правом, котре від 
XVI століття надавало шляхет-
ству, а згодом і козацтву макси-
мально широкий набір соціаль-
них, політичних та майнових 
прав водночас із ґрунтовно про-
писаним у цьому самому праві 
механізмом їх реалізації та за-
хисту.

Суспільна свідомість, густо 
замішана на обстоюванні соці-

альних прав і привілеїв, – річ 
для домодерних суспільств зви-
чайна й дуже позитивна. Саме 
вона вела козацтво до битв під 
прапорами Хмельниччини. 
Утім, коли в інтересах еліти така 
свідомість починає домінувати 
над іншими й не переходить до 
стадії політичних категорій, це 
закінчується трагічно. Так, не 
секрет, що в доленосних для 
української державності 50–60-х 
роках XVII століття вимоги ко-
зацької старшини на перегово-
рах у Кремлі чи Варшаві часто 
починалися з вузькосоціальних 
проблем: чисельності реєстру, 
гарантування прав землеволо-
діння та обрання очільника-
гетьмана. Хоч яким дивним це 
може здаватися зараз, але перші 
звернення козаків до москов-
ського царя щодо прийняття у 
підданство стосувалися власне... 
самого козацького війська, до 
яких лише згодом долучилася 
формула «із землями та міс-
тами». Фактично лише Гадяць-
кий трактат 1658 року, що постав 
як синтез козацького та шляхет-
ського розуміння правильно ор-
ганізованого суспільства й дер-
жави, чи не вперше продемон-
стрував рівень справжнього 
стратегічного мислення, давши 
змогу козацькому повстанню 
піднятися до рівня революції, 
котра заклала фундамент нової 
держави.

Хоч як сумно, але подальша 
доля козацької державності вко-
тре схилила шальки соціальної 
активності й ментальних пріо-
ритетів у бік соціальних матерій. 
Ліквідація в 1764 році гетьман-
ської влади в Україні, того інсти-
туту, який творив власне полі-
тичний дах, «штаб влади» ко-
зацької держави, відбулася, на 
диво, тихо й спокійно. Виклика-
ний до Петербурга останній 
гетьман Кирило Розумовський 
був більшою мірою російським 
придворним, аніж козацьким 
регіментарем, тож із булавою 

Бунт безпорадності
Історія українських протестів доводить, що масові виступи можуть 
бути успішними, лише якщо за протестувальниками стоїть 
організована координуюча сила

Автор:  
Олексій Сокирко
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розлучився доволі спокійно. Так 
само не прореагували на це жод-
ним чином українська старшина 
та козацтво, хоча, за легендар-
ною оповіддю «Історії Русів», ім-
перські війська, розташовані на 
Лівобережжі, було приведено в 
бойову готовність і російські ре-
зиденти «чаяли от малороссов 
всякого лиха». Лиха не сталося. 
Принаймні одразу. Натомість 

уже за рік, коли новопоставлена 
російська адміністрація почала 
ревізувати службові обов’язки та 
повинності різних категорій ко-
зацтва, маючи вписати їх у за-
гальноімперські рамки, розпо-
чалися хвилювання. Спочатку 
заколот виник у колишній геть-
манській гвардії, потім такі на-
строї охопили селян і козаків 
рангових маєтностей тощо. 

Одним із наймасштабні-
ших виступів стало повстання 
Дніпровського і Донецького 
пікінерних полків 1769-го. Пі-
кінерні полки почали форму-
ватися з населення Південного 
Лівобережжя саме в рік скасу-
вання гетьманства, станов-
лячи гібрид регулярних час-
тин і поселеного козацького 
війська. Приваблені податко-

У ВОГНІ.  
Надія бунтарів 
на успіх 
не завжди 
сусідить зі 
стратегією  
і тактикою
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вими пільгами, козаки охоче 
вступали до них, отримуючи в 
користування нові землі. Утім, 
ситуація змінилася вже за 
кілька років із початком війни 
з Туреччиною. Незвичні до 
«регулярства» пікінери, поміж 
яких було чимало колишніх сі-
човиків, швидко збунтувалися, 
але повстання не мало жодних 
шансів на успіх. Російське ко-
мандування натомість більше 
схвилювало те, що з повстан-
цями намагалися встановити 
зв’язок старшини-автономісти, 
невдоволені ліквідацією укра-
їнської автономії. Однак опо-
зиціонери, які за кілька років 
уже пробували шукати під-
тримки української справи в 
іноземних дворах, – 1792 року 
до Пруссії вирушив нащадок 
старовинного полковничого 
роду Василь Капніст, – так і не 
спромоглися скористатися з 
вибухів невдоволення коза-
цтвом новими порядками.

ТеРПІТи Чи СТРАЖДАТи?
Діапазон соціальних протестів в 
Україні імперської доби був до-
волі широким, але образ уярм-
леного і нещадно визискуваного 
кріпака, котрий перекочував із 
народницької літератури до під-
радянської історіографії, на-
справді мало відповідав дій-
сності. Спалахи невдоволення, 
супроводжувані насильством, 
справді були непоодинокими, 
але їхні причини та учасники 

геть несхожими між собою. Го-
ловною перешкодою в успіху 
протестних дій була соціальна 
атомізація. Селяни і козаки, дво-
ряни та міщани судилися різ-
ними судами згідно з різними 
правовими нормами, ходили до 
різних шкіл і часто спілкувалися 
навіть відмінними мовами. Усе 
це довгий час унеможливлювало 
те, що ми нині назвали б соці-
альною солідарністю.

Поступово, протягом ХІХ 
століття, сформувалася нова мо-
дель держави та суспільства, 
дуже схожа на сьогоднішню, що 
висунуло на порядок денний так 
само сучасні соціальні проб-
леми: низький рівень життя, ко-
румпованість суддів та правоо-

хоронців, недотримання норм 
трудового права тощо. Селянські 
заколоти, описані класичною лі-
тературою, були лише верхівкою 
айсберга – бунтували через зло-
вживання карантинних влад під 
час епідемій холери, несвоєчасну 
оплату праці на заводах і ману-
фактурах тощо. Найпоширені-
ший мотив протесту серед се-
лян – намагання повернути собі 
козацький статус, себто вийти 
з-під будь-якої опіки: поміщиць-
кої чи то державної. «Шукання 

козацтва» з вилами та сокирами 
в руках почалося ще 1789 року 
повстанням у селі Турбаях, що 
на Дніпропетровщині, а продо-
вжилося 1855 року під час «Ки-
ївської козаччини», коли, схви-
льовані царськими маніфестами 
про скликання ополчення, цілі 
повіти знімалися з насиджених 
місць і з сім’ями, реманентом та 
худобою рухалися на південь, де 
цар роздавав землю й записував 
у козаки.

Стихія селянського бунту, 
майже завжди некерованого, 
емоційного та ірраціонального, 
довгий час трималася і в робіт-
ничому середовищі, яке зде-
більшого складалося з учораш-
ніх селян. Те, наскільки нездо-
ланним виявився цей дух, 
добре видно на прикладі ота-
манського руху 1919–1923 ро-
ків. У цей час сформувалося й 
діяло близько семи селянсько-
повстанських республік, котрі 
спромоглися на власні уряди, 
збройні сили, судочинство й 
навіть примітивні фінансові 
системи. Спільною ідеологією 
для них стала суміш архаїчних 
землеробських ідеалів (осо-
биста свобода, вільне землепо-
рядкування) з республіканіз-
мом, що межував з охлокра-
тією. Відхрестившись від 
більшовиків (популярне гасло 
селянських республік «Хай 
живе радянська влада! Геть 
більшовиків!»), отаманські дер-
жавки не знайшли спільної 
мови й з національно-де-
мократичним рухом. Уряди, що 
складалися з професорів, вияв-
ляли тотальне нерозуміння 
урядів учорашніх наймитів, а 
бунт соціальний протистояв, а 
не співдіяв політичній револю-
ції, лишивши по собі руїну.

Попри всю несхожість, соці-
альні протести мають багато 
спільного. Окрім непередбачу-
ваності вони творять дуже сер-
йозне випробування суспільства 
на міцність. Бунти посилюють 
тоталітарні режими, надаючи їм 
ореолу охоронців порядку й за-
хисту ладу від безладу, а суспіль-
ства дуже часто дезінтегрують 
та дезорієнтують. Розхитавши 
корабель української революції, 
селянська отаманщина була 
приспана більшовицькою дема-
гогією, аби схаменутися й про-
кинутися збройними повстан-
нями напередодні та під час ко-
лективізації. Та було запізно. 

ДУХУ ВОЛеЛюБНОСТІ  
й ПРОТеСТУ УКРАїНІ  
НІКОЛи  Не БРАКУВАЛО

ЖАХ І 
ГОРДІСТЬ. 
Поразка 
повстання 
може означати 
фізичну 
смерть, але не 
моральну
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Тиждень продовжує серію публікацій про 
знакові постаті української історії, котрі, 
опинившись у лещатах державно-
репресивної комуністичної системи, по-
стали перед життєвим вибором. Цього 
разу розповідь про генерала Юрія Тютюн-
ника, який у роки бурхливої революцій-
ної боротьби став символом незламності, 
але, потрапивши до ДПУ, не витримав 
тиску і погодився на співпрацю з більшо-
вицькими каральними органами.

Знаряддя провокації
Заманивши генерала УНР Юрія Тютюнника в СРСР, більшовики 
використали його знання і зв’язки, а згодом розстріляли як 
«спрацьований матеріал»
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У той час як життя і діяльність 
Юрія Тютюнника в революційні 
роки висвітлені достатньо повно, 
передовсім завдячуючи його 
власним спогадам, що побачили 
світ у Західній Україні, період 
1920–1930-х років у біографії ге-
нерала є суцільною «білою пля-
мою». Архів Тютюнника вивезли 
з Польщі радянські спецслужби 
у 1923-му. Під час другого аре-
шту генерала в 1929-му співро-
бітники ДПУ вилучили з його 
квартири в Харкові «кіпу» лис-
тування і документи за 1920-ті. 
Нещодавно віднайдені в архівах 
Служби зовнішньої розвідки і 
Служби безпеки України матері-
али проливають світло на доте-
пер невідомі події його життя.

СиНДРОМ ПОРАЗКи
Другий Зимовий похід, що за-
вершився розстрілом 360 укра-
їнських вояків під Базаром на 
Житомирщині, став останньою 
сторінкою в історії українських 
національно-визвольних зма-
гань 1917–1921 років. Поразка 
негативно позначилася на ста-
новищі Державного Центру 
УНР і настроях української емі-
грації, яка здебільшого втра-
тила віру в можливість подаль-
шої боротьби і відродження 
власної держави.

Повернувшись із походу, 
Юрко Тютюнник нелегально 
оселився у Львові. Генерал на-
магається відновити зруйновану 
чекістами 1921-го повстанську 
мережу і зв’язки з підпільни-
ками, надсилає в Україну окре-
мих агентів і цілі повстанські за-
гони, збирає інформацію з УСРР 
про суспільні настрої, спротив 
радянській владі, репресії проти 
повстанців тощо. Він був переко-
наний, що в Європі назріває ві-
йна, і закликав своїх прибічни-
ків готуватися до боротьби, щоб 
не втратити шансу для відро-
дження Української держави. У 
листі до міністра уряду УНР від 
17 липня 1922 року пише: «Не-
зважаючи на те, що ми нібито 
притихли, червоні Росіяни бо-
яться нас: ми для їх, здається од-
наково, що Ганнібал для Риму, а 
може й гірше. Зараз вони обса-
дили румунську границю кава-
лерією і уперто чекають прориву 
«Тютюнніковських банд». Часом 
дивно буває, що вони нас бо-

яться, то, мабуть, відносно наші 
сили не такі вже малі». На 
подіб ні міркування натрапля-
ємо і в листі генерала до підпол-
ковника Юрія Пирогіва: «Наша 
ж робота поширюється, видно 
це хоч би з того, що Росіяне (біль-
шовики) нас (Тют[юн  никівців]) 
лають і пишуть про якийсь «ір-
ландський спосіб боротьби», що 
запровадили «бандити», а «За-
хід» шукає «активного осе-
редку», поминаючи Тарнів і Вар-
шаву». 

Складовою політичної ро-
боти Юрка Тютюнника була пу-
бліцистика. На сторінках «Лі-
тера  турно-наукового вісника» і 
«Заграви» виходять його спо-
гади про участь у революційній 
боротьбі, а на початку 1923-го  
в станіславському видавництві 
«Бист   риця» побачила світ книж-
 ка «Зимовий похід 1919–1920 ро-
ків», який, на думку генерала, не 
мав собі рівних у новітній історії. 
Він також збирав фотокартки, 
автографи, портрети учасників 
визвольного руху для «Повстан-
ського альбому».

Трагедія під Базаром змі-
нила ставлення до Юрка Тю-
тюнника з боку оточення Си-
мона Петлюри, яке стало прохо-
лоднішим. Генерал залишився 
без фінансової підтримки уряду. 
Можливо, це й стало причиною 
його їдких характеристик: «Всі 
міністри Петлюри працюють в 
одній кімнаті. То ще й як працю-
ють! Один одному пишуть офі-
ційні папери з підписами відпо-
відних директорів департамен-
тів, скажемо для прикладу, про 
ліквідацію одного діловода в 
штатах Лубенського чи Канів-
ського повітового комісаріяту... 
Одно слово, працюють!»

Протистояння посилюється. 
У листі Тютюнника до генерала 

Олександра Удовиченка від 10 
серпня 1922 року читаємо: «...Не 
маю ні часу, ні грошей, ні навіть 
бажання їхати до Варшави, а до 
таборів не можу їхати, бо це та-
кий галас підніме не так серед 
ворогів, як серед своїх «добрих 
людей»»… Спроби Головного 
отамана і його прибічників на-

лагодити стосунки з Юрієм Тю-
тюнником не знаходили розу-
міння в останнього.

ПРиМАНКА СЛАВи
Активність Тютюнника не зали-
шилася непоміченою радян-
ськими спецслужбами, які вели 
спостереження за ним. Його за-
хоплення було «справою честі» 
для чекістів. Під керівництвом 
Юхима Євдокимова влітку 
1922-го розпочато агентурну 
розробку «Справа № 39». Під 
виглядом членів Вищої військо-
вої ради (ВВР), неіснуючої по-
встанської організації, співробіт-
ники ДПУ завербували людей з 
оточення Тютюнника й увійшли 
в його довіру. Від псевдоповстан-
ців Юрко отримував доповіді 
про формування підпільної ме-
режі та підготовку загального 
повстання, гроші й «розвіду-
вальні» матеріали.

Генерал сподівався, що з до-
помогою ВВР вдасться вибороти 
українську державність, а він 
стане «українським Наполео-
ном». 23 квітня 1923 року Тю-
тюнник писав полковнику Йоси-
пові Добротворському: «Вони 
черті справді міцно там вчепи-
лися – матеріалу сила! Через де-
кілька днів матиму портфель з 
документацією дипломатичного 
кур’єра «С.С.С.Р.», в якому поміж 
іншими є і таємні інструкції про 
порядок агітації нашої еміграції 
та інтернованих козаків. Цікава 
річ, га?» Вища військова рада пе-
реконала Юрія Тютюнника в 
його популярності серед україн-
ців і в тому, що саме він має очо-
лити повстанські сили. На засі-
данні ВВР його заочно обрано 
керівником українських по-
встанців. 26 березня 1923-го ко-
лишній голова ВВР Михайло До-
рошенко закликав Тютюнника 
їхати в Україну: «Ви нам потрібні 
як керівник, ви потрібні, щоб рі-
шуче двинути нашу справу до 
конечної цілі, не тільки тут, але 
ж і в Європі. Ми дамо Вам все, 
що зроблено нами за ці роки без-
перестанної кривавої праці і Ви 
повинні будете примусити зійти 
з нашого шляху слабих і негід-
них, а сильних рахуватися з 
нами і давати нам необхідну до-
помогу…».

Тютюнник не поспішав з ви-
їздом до УСРР, а відтак 12 травня 
1923 року Дорошенко погрожу-
вав розірванням стосунків із ге-
нералом: «Коли на цей раз наше 

БІОГРАФІЧНА НОТА
юрій Тютюнник 
народився 
1891 року на 
Черкащині. 
Закінчив 
агрошколу в 
Умані. Від 
1913-го – на 
службі в 6-му 
Сибірському 
полку. Під час 
Першої світової 
війни був 
поранений. Від 
1917 року – член 
Центральної 
Ради, 
організатор 20-
тисячного коша у 
Звенигороді. 
1918-го цей 
підрозділ 
контролював 
великі території 
Центральної та 
Південної 
України, 1919-го 
приєднався до 
армії УНР. 
Генерал-
хорунжий 
Тютюнник брав 
участь у 
Першому, 
організував 
Другий зимовий 
похід. Від 
1923 року – в 
СРСР, 1929-го – 
заарештований, 
20 жовтня 
1930-го – 
розстріляний.
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побачення не відбудеться, ми 
рахуємо, що не буде досягнуто 
те, до чого ми прагнули з такими 
труднощами, т.е. тісного кон-
такту з Вами. Дальнійша роз’єд-
наність, особливо зараз, є не ко-
рисна».

У ніч з 16 на 17 червня 1923-го 
на радянському боці Дністра, 
який слугував румунсько-радян-
ським кордоном, Юрія Тютюн-
ника захопили працівники ДПУ. 
Інформація про арешт трима-
лася в суворій таємниці. Лише 
люди з найближчого оточення 
генерала, багато з яких були за-
вербовані ДПУ, знали про його 
справжнє місце перебування. 

У РУКАХ ЧеКІСТІВ
Від кордону Юрія Тютюнника 
привезли до Києва, а потім до 
Харкова. Впродовж кількох мі-
сяців він жив у домі для урядов-
ців під постійним наглядом 
ДПУ. Між Харковом і Москвою 
розгорілася суперечка щодо йо-
 го долі. Фелікс Дзержинскій рі-
шуче вимагав розстрілу, харків-
ські ж чекісти наполягали на 
«присвоєнні» і «використанні» 
Тютюнника.

Влітку–восени 1923 року на 
Захід надходить кореспонденція 
за підписом генерала, який по-
відомляв товаришів в еміграції 
про свою діяльність у межах під-
пільної Вищої військової ради. В 
одному з листів до Йосипа До-
бротворського читаємо: «Робота 
Всеукр. Війс. Ради (вона продо-
вжує істнувати) повинна прово-
диться в двох напрямках: а) ви-
користання еміграційних еле-
ментів для нац. відродження, а 
не проти нього, як то зараз, на-
жаль, маємо і б) підготовка до 
рішучої боротьби за визволення 
і об’єднання За хідно   укр. земе-
 ль… Конкретним черговим за-
вданням є ліквідація впливу 
Петлюри на інтерноване військо 
і поляків. Розуміється, що цю 
роботу найкраще проводити че-
рез осіб, котрих поляки вважа-
ють своїми приятелями – Удо-
виченка – на мою думку, до такої 
ролі підходить він, не знаю 
тільки, чи вистачить у нього по-
літичної витривалости і такту».

У листі до генерала Олексан-
дра Удовиченка Тютюнник пи-
сав: «Я приймаю найдіяльнішу 
участь у В.В.Р. –  з цього Ви мо-
жете, хоч приблизно орієнтува-
тися в напрямку тої організації і 
в дійсних настроях на Україні. 

Пісня Симона В[асильовича] до-
співана і всі «протекції P.O.W.» 
[Польська військова організація 
– Ред.] допоможуть йому стільки 
ж, як мертвому кадило. Вибачте 
мені, але я по свойому глибо-
кому переконанню раджу Вам 
приняти пропозіцію В.В.Р. і спа-
сати все, що залишилося в табо-
рах і на еміграції порядного і 
чесного. Головне – рішуче раз і 
назавжди порвати з Петлюро-
чоботарів щиною».

Генерал став знаряддям для 
провокацій чекістів. Це підтвер-
джують і записи останніх: «З 
Удовиченком наша мета така – 
розсварити його з Петлюрою, зі-
пхнути Петлюру, і тоді перетягти 
його на наш бік». Вони намага-
лися довести польському уряду, 
що ВВР й українське підпілля 
більше симпатизує Тютюнни-
кові та Удовиченкові, аніж Пет-
люрі. З цією метою розпочали 
навіть агентурну розробку «Но-
виє» з дезінформації співробіт-
ників польського посольства в 
Харкові. 

Під тиском ДПУ Тютюнник 
погодився на вивезення з По-
льщі до УСРР його родини – дру-
жини і двох доньок, видав осо-
бистий архів. 20 серпня 1923 
року написав листи Володими-
рові Затонському та Олексан-
дрові Шумському, що політична 
еміграція в країнах Західної Єв-
ропи не здатна боротися за ви-
зволення українського народу, 
що він і його прибічники не до-
пускають подальшої боротьби з 
радянською владою, вважаючи 
своїм обов’язком повернення в 
Україну, легалізацію й здобуття 
громадянства УСРР.

Громом серед ясного неба 
для української еміграції стала 
відозва Тютюнника до вояків 
української армії, опублікована 
9 листопада 1923-го львівською 
газетою «Діло». Генерал повідо-
мив про «добровільний» перехід 
до більшовиків і закликав до 
цього своїх колишніх побрати-
мів по зброї. 28 грудня того са-
мого року Президія ВУЦВК ам-
ністувала генерала, який участю 
в більшовицьких провокаціях 
довів «благонадійність» перед 
режимом.

КАРиКАТУРА І ФАЛьШ 
1924 року у Харкові в офіційному 
державному видавництві публі-
кують підписаний колишнім 
отаманом памфлет «З поляками 

проти Вкраїни», головна мета 
якого – дискредитація україн-
ської політичної еміграції. А на-
ступного року Тютюнник знявся 
у фільмі «ПКП» («Пілсудський 
купив Петлюру»), який паплю-
жив український рух. Граючи 
власну особу, Тютюнник відмо-
вився від минулого і став кари-
катурою на самого себе.

У спогадах колишній отаман 
стверджував, що зробив усе 
можливе, щоб люди зрозуміли 
фальшивість фільму. «Треба 
бути занадто наївним, щоб не 

«ДО ОСОБОГО 
РАСПОРЯЖЕНИЯ». 
Чекісти до 
останнього 
сподівалися, 
що ув’язнений 
генерал їм «ще 
знадобиться»
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знати, що за мету ставили собі 
«совіти», коли ото взялися філь-
мувати з історії нашої боротьби 
проти Росії. Мета була суто полі-
тичною: оганьбити саму ідею бо-
ротьби за визволення України… 
«Совіти» ставили собі завдан-
ням оганьбити все, що в пам’яти 
українського народу повинно за-
лишатися стимулом до дальні-
шої боротьби, – їм потрібно було 
зганьбити, втоптати в бруд саму 
ідею визвольної боротьби», – за-
нотував він.

Юрко також викладав так-
тику партизанської війни в Хар-
ківській школі Червоних стар-
шин. Він, завзятий ворог кому-
ністичної влади, розповідав про 
свої подвиги тим, проти кого 
вони були спрямовані, навчав 
воювати та перемагати тих, кого 
ще кілька років тому намагався 
знищити. Дипломат Бєсєдов-
ський згадував, що на запитання 
про роботу Тютюнник із сарказ-
мом відповідав: «Даю лекції 
бандитизму».

Ми майже нічого не знаємо 
про внутрішній світ Тютюнника. 
Чим він жив? Про що думав? Як 
оцінював події? Промінчики 
світла проливають невідомі спо-
гади, що понад 80 років проле-
жали в спецхранах. Так, під час 
однієї з подорожей із Харкова до 
Бердичева сусідами Тютюнника 
були вчителі з Полтавщини. 
Впізнавши в ньому колишнього 
повстанця, вони намагалися 
зрозуміти, чи є він сексотом 
ДПУ. Цей епізод вразив Юрка, і 
він описав його в спогадах: «Я 
відчував, що вони не хотять ві-
рити ганебній провокації. Від 
себе я не мав змоги (до часу) роз-
віяти провокацію. Бо чи ж 
можна боротися з подібною про-
вокацією словами? Для того не-
обхідно діяти так, як я діяв у 
роки напруженої, активної бо-
ротьби нації проти Росії і 
Польщі. Нині я був закутий».

Не ЗРАДиТи СеБе
Спогади свідчать, що Тютюнник 
не змирився з долею і не змінив 
поглядів на природу радянської 
влади, яка для нього залиша-
лася окупаційною. Він усвідом-
лював роль, відведену йому оку-
пантами: «Завойовники завжди 
спираються на меншість проти 
більшості тубільного населення. 
Вони – росіяни – самі живуть у 
палацах і їдуть у м’яких вагонах. 
Вони посадовили поруч себе єв-
реїв і поляків і інших аби разом 
панувати над нами. Поміж себе 
вони пустили де-кого й з україн-
ців – це тих, що вже купили їх 
ласощами, або гадають купити. 
Й коли я маю змогу їхати в 
м’якому, – це лише доказ, що я є 
об’єктом їхньої політики, що має 
на меті деморалізацію нації: 
мене хотять перетворити в новіт-
нього яничара».

Ймовірно, антибільшовиць кі 
погляди Тютюнника стали ві-
домі каральним органам. Вже 

1925 року агенти ДПУ намага-
лися скомпрометувати його, за-
пропонувавши виступити з пу-
блічною промовою на підтримку 
Комітету з відбудови театру. Ге-
нерал відмовився, відповівши: 
«Не хочу говорити перед мовчаз-
ною юрбою міщан, що не посміє 
нічого сказати, не одержавши 
заздалегідь дозволу від ДПУ. Це 
для мене рівнозначно, як би мені 
запропонували читати доповідь 
перед… болотами Полісся або 
пісками пустелі». 

12 лютого 1929 року Юрка 
Тютюнника заарештували, зви-
нувативши в «контрреволюцій-
ній діяльності». Він не збирався 
більше приховувати своїх по-
глядів. «Практична політика 
Радвлади сприяє розвиткові 
української національної куль-
тури, але інтереси нації не об-
межуються культурним розви-
тком. Виходячи з сучасного ста-
новища, треба сказати, що всяка 
інша форма влади матиме бі-
льше змоги дотримувати націо-
нальний розвиток, ніж Рад-
влада… Незалежна Українська 
держава може бути тільки бур-
жуазною. Бо радянська концеп-
ція усуває принцип незалежної 
державності», – йдеться в про-
токолі допиту Юрія Тютюн-
ника.

Йому інкримінували зв’язки 
з колишніми товаришами в ан-
тирадянській боротьбі, зокрема 
Головком-Левицьким, який пе-
реховувався від радянської 
вла ди, а також тими, хто перебу-
вав у концентраційних таборах. 
Юрко не заперечував контактів 
із колишніми соратниками, але 
стверджував, що, навпаки, гово-
рив із ними про неможливість 
збройного опору радянській 
владі в цей період. Щодо звину-
вачень у тому, що він не повідо-
мив про контакти, відповів: 
«Повідомлення ДПУ про будь-
кого – це проти моєї моралі». 

Колегія ОДПУ 3 грудня 1929 
року винесла вирок про розстріл 
Юрія Тютюнника, третій за його 
життя. Протокол рішення міс-
тив цікаву приписку: «Вирок не 
виконувати до особливого роз-
порядження». Ймовірно, ДПУ 
сподівалося, що вдасться вико-
ристати його для фабрикування 
якоїсь із політичних справ. Але 
вдруге він не переступив через 
себе. Свинцеву крапку в житті 
генерала було поставлено 20 
жовтня 1930 року. 

ВПОКОРЕНИЙ. 
У фільмі 
«Пілсудський 
купив 
Петлюру» 
Тютюнник 
зіграв самого 
себе

№ 40 (205) 30.09 – 6.10.2011|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|49

спаДок|мИ



Маруся – 1, 2, 3, 0
О

дного разу нас із Фаготом запросили в 
журі вітчизняного дитячого співочого 
конкурсу. Просто мрія – прилетіти, сісти 
біля моря і ставити дітям бали, намагаю-

чись нікого не образити. Ми займалися кожен 
своєю справою: Фагот крізь призму консерватор-
ської освіти прислуховувався до інтонування, а я 
пробував вирахувати, скільки пісень і якою мо-
вою співається. 
Якщо я правильно запам’ятав, було по одній пісні 
татарською та французькою, близько п’яти ан-
глійською, решта приблизно однаково україн-
ською та російською. Найчастіше в конкурсному 
репертуарі траплялися безпрограшні варіанти: 
народні пісні та композиції, популярні серед мас 
(яскравий приклад – виконання хлопчиками 
знаменитої «Belle» з мюзиклу «Нотр-Дам де Парі» 
у версії «Я душу дьяволу отдам за ночь с тобой»).
Насправді дитячі конкурси – дуже цікавий по-
казник тенденцій дорослої сцени, тому що, по-
перше, саме звідси виходить майбутнє, а по-
друге, керівники дитячих ансамблів завжди 
тримаються останніх віянь. Наприклад, наш ке-
рівник 20 років тому співав у ресторані й автори-
тетно доводив дітям, що треба все грати у ля-
мінорі, тому що ця тональність збігається з фі-
брами радянського слухача. 
Так от, однією з фавориток того дитячого кон-
курсу була яскрава дівчинка, яка на перший 
номер вийшла в кокошнику і заспівала щось  
на кшталт «Валенки-
ва  лен    ки», а ось у дру-
гому виступі вже ви-
дала українську пісню. 
Мені тоді ще здалося, 
що її керівниця серед 
ночі за секунду прига-
дає відразу всю парти-
туру пісні «Что тебе 
снится, крейсер Авро-
 ра?», але то таке… 
Якщо відкинути емоційний бік медалі (які до 
біса «Валенки»?), то слід визнати, що такий 
підхід має рацію: найгнучкіші естрадні вико-
навці ніколи не співають однією мовою, чітко 
тримаючись фарватеру «і нашим, і вашим», при-
чому з будь-якого боку. Це як на дитячих ранках: 
за часів одного міністра співають одне, за друго-
 го – трохи інше.
…Минув час, приблизно через три роки мене за-
просили на проби ведучого пост-шоу, тобто роз-
бору польотів після одного з наймасштабніших 
талант-проектів. Я старанно передивився кілька 
випусків і надибав там аж дві пісні українською, 
решту ділили англійська і зрозуміло яка. Однак 
тенденція, вирішив я і пробив у досвідчених 
друзів, що і як. З’ясувалося, що тільки в моїх 
знайомих було три великих конфлікти в пісен-

них шоу, пов’язаних із репертуаром, – вони хо-
тіли співати щось українське, продюсери були 
проти. 
Усім прекрасно зрозуміло, що в талант-шоу не-
має опції «популяризація українського», вироб-
ники таких програм керуються передусім рей-
тингами й побоюються відштовхнути глядача 
спірною, на їхній погляд, піснею. І законодавчо 
цього не перебити, тут дай Бог, щоб наступним 
законом не задушили всіх зацікавлених осіб із 
синім паспортом.
Можна скільки завгодно вважати таких продю-
серів відсталими совками й засланими козач-
ками, називати у власному блозі запроданцями – 
від цього нічого не зміниться. Це як розмов-
ляти з музикантами на класичну тему «От чому 
ми не поляки?». Жити нам не в Польщі, а тут, із 
могутнім конкурентом під боком і з брудом у ба-
гатьох головах, що виконують великі обов’язки. 
Жити й грати, нехай і скрізь спротив. 
Так, видихаємо і заспокоюємось… Отже, функцію 
фестивалів та конкурсів ака кузень талантів 
успішно перебрали на себе талант-шоу: вони ру-
лять рейтингом, опановують мозок таксистів і 
посідають найкращі рекламні місця в інтернеті. 
При цьому в боротьбі за рейтинг, нагадую, пози-
ції української пісні падають.  
Тому я вирішив запитати в колеги, який часто 
буває в журі дитячих конкурсів: яка там останнім 
часом ситуація, чи досі є мовний паритет? «Тепер 

приблизно кожна п’ята 
українська», – сказав він 
і зійшовся на тому, що 
справді є тенденція до 
зменшення частки.ua, 
але незначна. Я подяку-
вав водночас йому за до-
відку і небесним силам 
за те, що в історії нашого 
гурту трапився фести-
валь «Червона Рута», за-

вдяки якому ми зненацька почали збігатися 
в поглядах з власним генетичним кодом.
Подальша консультація з радіофахівцями 

мене трошки заспокоїла: українськомовних пі-
сень для ефіру пропонується все більше і більше 
(тоді як альтернатива дедалі англізується). Ма-
буть, тому що запис стає дешевшим, і молодим 
музикантам простіше використовувати для 
цього домашній комп’ютер. І не будемо забу-
вати, що «пропонуються» і «приймаються» в 
нашому випадку – зовсім різні речі. 
Підбиваючи підсумки, зауважу: поки що нічого 
незворотного не відбулося – інтерес до україн-
ської музики в нас іде хвилями, зовсім як на кар-
діограмі. Й кожну хвилю здіймає гарна пісня, 
яка, стаючи шлягером, співається потім на дитя-
чих конкурсах і талант-шоу.  

НАйГНУЧКІШІ еСТРАДНІ 
ВиКОНАВЦІ НІКОЛи  

Не СПІВАюТь ОДНІЄю 
МОВОю, ЧІТКО 

ТРиМАюЧиСь ФАРВАТеРУ 
«І НАШиМ, І ВАШиМ»

Автор: 
Олександр 

«Фоззі»
Сидоренко, 

музикант
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ПеРеДПЛАТА ВиГІДНІША!
ПеРеДПЛАТІТь «УКРАїНСьКий ТиЖДеНь» ТА ОТРиМУйТе ЖУРНАЛ 

У ПІВТОРА РАЗА ДеШеВШе, НІЖ УРОЗДРІБ! 

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

• вчасно – щотижня
• книжки в подарунок  

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

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

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

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

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

Гуляш із турула 
Автор: Кшиштоф Варґа. 
 

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

Політика та мораль 
 Автор: С’юзен Мендус.
  

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

Головою в мур Кремля 
Автор: Кристина Курчаб-Редліх. 

  
Книжка про останні  
дні СРСР та сучасну Росію.

Фінляндія, 1944. Війна, суспільство, настрої 
 Автор: Генрік Мейнандер. 
 

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

НІКОЛи ще ПеРеДПЛАТА Не БУЛА 
ТАКОю ПРОСТОю ТА ШВиДКОю!

Оберіть зручний для Вас спосіб передплати:
редакційна:

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

у відділеннях Укрпошти: 
за індексом 99319;

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

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

ПОДАРУНОК 
ДЛя ПеРеДПЛАТНиКІВ 

ЖУРНАЛУ!

За умови оформлення  
редакційної передплати 

на 6 місяців  «Український 
тиждень» дарує одну  

з двох книжок  
на Ваш вибір:

За умови оформлення  
редакційної передплати  

на 12 місяців –  

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

Подарунки надані 
Клубом інтелектуальної книги 

(www.ibookclub.com.ua)

Вартість передплати:

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

▪ за 12 міс. – 540 грн

Акційна ціна!
За умови редакційної  

передплати з можливістю 
отримання подарунка*.

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



«Демони» наших душ
Фільм за сценарієм Наталі Ворожбит – соціальне, болісне, 
провокативне освідчення в коханні

Спілкувався 
ярослав  
Підгора-

ГвяздовськийА
вторка п’єси, а тепер уже 
сценарію до фільму «Де-
мони», драматург Наталя 
Ворожбит із тих людей, 

які зажили слави за кордоном, а 
не на батьківщині. Вистави за її 
текстами часом з’являлися в на-
ших театрах, але головні мо-
менти кар’єри співрозмовниці 
пов’язані з постановками у Бри-
танії та Росії. Літераторка розпо-
віла Тижню подробиці ство-
рення майбутньої стрічки.

У. Т.: як і ваш сценарій «Зміша-
них почуттів», п’єса «Демони» 
має в основі сюжетний хід, коли 
людина з одного культурного се-
редовища приїжджає до іншого: 
росіянин опиняється в україн-
ській глибинці. До чого це при-
веде? Ви хочете розкрити перед 
глядачами конфлікт світів і лю-
дей чи це лише деталі для ство-
рення жанрової конструкції міс-
тики, бо ж недаремно фільм 
має назву «Демони»?

– Перенесення персонажа з 
одного місця в інше – дуже до-
брий матеріал для конфлікту. 
Особистість розкривається там, 
де інший менталітет і закони. А 
різниця між Україною і Росією, 
хай там що кажуть, є, і я це 
знаю, бо жила й там, і тут. І мені 
хочеться це продемонструвати 
на простому прикладі стосун-
ків чоловіка й жінки, показати 
болючі відносини між країнами 
на прикладі двох героїв, росія-
нина й українки, між якими 
відбувається все – від при-
страсті до майже війни. Хоча 
чітко виражених акцентів на 
національному я не робила.

У. Т.: Ви казали, що нова дра-
матургія, новий театр повинні 
завдавати болю, розвінчувати, 
критикувати тощо. Кого мусять 
зачепити «Демони»?

– Це послання до шовіністів, 
п’яниць, до розлучених і розлю-
чених. Боляче має бути за себе, 
за людей навколо, за те, що ми 
такі нещасні, невиховані, самі 
спотворюємо своє життя, не ма-

ємо віри, не вміємо поважати не 
те, що когось, – себе самих.

У. Т.: Але хіба такого мало на те-
леекрані, в кіно й театрі? Хіба ми 
щодня не бачимо, які наші люди 
й наша влада? Тож чому не вчи-
нити інакше? якщо хочете вихо-
вувати глядача, – може, ліпше 
зробити це на прикладі власних 
родин, у яких ми не коїмо зла на-
шим дітям? Адже можна показу-
вати прекрасне, яке в нас є, за-
мість потворного, яке є також?

– Біль і прекрасне не є анти-
тезами. Крім того, що одне не 
виключає іншого, ці поняття 
можуть бути дуже близькі. Коли 
дивишся на полотна Босха – це 
боляче, але прекрасно. Всі п’єси 
Чєхова, фільми Тарковского – 
поєднання краси й болю. Важ-
ливо, з яким ставленням ти пи-
шеш. Якби Гоголь писав про 
свого Башмачкіна (головний ге-
рой повісті «Шинель». – Ред.) 
без співчуття, зверхньо й не та-
лановито – це було б не пре-
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красно й не боляче. Можна про-
довжувати безкінечно…

У. Т.: У відзнятому шматочку кі-
нокартини, показаному на піт-
чингу II Одеського кінофести-
валю, видно розвалене україн-
ське село, чути суржик із вуст 
наших співвітчизників, обсценну 
лексику. То що ж прекрасного, 
на вашу думку, в «Демонах»?

– Насамперед люди. Потім 
магія місця. Відчуття свого ко-
ріння. Моя донька зараз із бабу-
сею в такому селі, в такій розва-
леній хаті, я теж там виросла; і їй 
це подобається – вона бачить у 
цьому й поетику, й романтику, й 
біль. Колись вона зрозуміє, що 
це все потрібно рятувати, і, може, 
щось зробить важливе. А я, в 
принципі, могла б їй нічого та-
кого не показувати, вона бачила 
б світ тільки в рожевих окулярах, 

відпочивала б за кордоном, спіл-
кувалася б лише з дітьми інте-
лектуалів... Але це неправильно.

У. Т.: Ваші п’єси ставили в теа-
трах України, Росії та Англії. Але 
кіно – це не театр. як ви адапту-
вали до екрана п’єсу «Демони»?

– Я цього майже не робила. 
П’єса була схожа на кіносценарій 
від самого початку. Досить часто 
сучасні п’єси мають вільну форму 
і цілком можуть бути викорис-
тані як для театру, так і для кіно. 
До «Демонів» я хіба що дописала 
кілька сцен, а в процесі зйомок, 
може, ми разом придумаємо 
щось нове. Але додатки принци-
пово нічого не змінять.

У. Т.: Разом? Ви маєте на увазі 
режисерку Варвару Фаєр? До 
речі, як виникла ваша співпра-
 ця? я читав, що ви любите з по-
становників Девіда Лінча, Лука-
 са Мудіссона, братів Коенів і в 
ідеалі хотіли б із ними потруди-
тись. Але в тому списку прізвища 
Фаєр не було…

– Є мрії, а є реальність. Му-
діссон із Лінчем не зверталися 
до мене з пропозицією, а Вар-
вара звернулась. Я бачила її 
теа  тральні постановки, доку-
ментальне кіно – вони мені 
дуже подобаються. Вона тала-
новитий режисер, і я їй вірю.

У. Т.: Тож хто був ініціатором 
екранізації «Демонів»?

– Варвара Фаєр. Ми з нею 
давно знайомі, ще від часів за-

снування в Росії театральної те-
чії «нова драма» (про цей на-
прям читайте тут: http://
tyzhden.ua/Culture/6957). 
Вона є прихильницею моєї дра-
матургії, і «Демони» не перша 
п’єса, яку їй хотілось екранізу-
вати. Варвара – енергійна і 
пристрас  на натура, і коли щось 
полюбить, то може робити 
справжні дива. Вона знайшла 
початкові гроші на першу екс-
педицію, вмовила акторів пра-
цювати без  коштовно, привела 
чудового оператора.

У. Т.: як ви вибирали акторів?
– Існувала загальна про-

блема пошуку виконавиці на 
головну роль. Хотіли, щоб це 
була саме українська актриса. 
Наприклад, і фізіономічно, й за 
талантом, і за типажем нам 
дуже підходила Наталя Сум-
ська. Проби були з нею гарні, 
але вона вагалася, чи погоди-
тись, і врешті відмовилася. Та-
кий її вибір, і я її розумію. При-
кро, що таки не українка втілю-
ватиме цей персонаж. Але 
Євдокія Ґєрманова, яку знову ж 
таки знайшла Варвара, чудова 
акторка, вона зірка МХАТу, і в 
кіно знімалася чимало.

У. Т.: Але це вже нова головна 
виконавиця, так? Бо ж у відзня-
тому матеріалі, показаному на 
одеському кінофорумі, в кадрі 
була інша акторка?

– З нею стався складний ви-
падок. Вона пішла до свого ду-

Сюжет

В українське село 
приїздить росій-

ський гастарбайтер 
Славік. Він зустрічає 

немолоду, але ак-
тивну Ніну. Вони 

починають жити ра-
зом, хоча та го-

диться йому в ма-
тері, а інтереси в 

них діаметрально 
протилежні: він не 
п’є, а вона жене са-
могон, вона госпо-
диня, а йому на по-
бут начхати. Згодом 
до них у душі запо-
взають демони: до 
неї – ревнощів, до 

нього – буйства. Ро-
ман, який починає 
писати Славік, усе 
змінює: кохання, 

що перейшло в не-
нависть, перетікає в 

натхнення
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ТВОРЧА ГРУПА ФІЛьМУ «ДеМОНи»

Режисер
ВАРВАРА ФАЄР 
Сценічний псевдонім Ґаліни Сінькіної, росій-
ський режисер. Закінчила ВДІК (факультет ре-
жисури, кафедра ігрового кіно), Університет 
дружби народів (факультет міжнародної жур-
налістики плюс диплом перекладача, іспанська 
мова), Університет Саламанки. Актриса театру 
(грала в спектаклях Театр.doc і Центру драма-
тургії та режисури). Учасниця театральної течії 
«нова драма». Постановник телевізійних шоу, 
відеоартпроектів, документальних та художніх 
фільмів. Володар нагород і дипломів. 

Сценарист
НАТАЛя ВОРОЖБиТ 
Киянка, закінчила Літературний інститут  
ім. А. М. Ґорь  кого (Москва), була учасником «Ін-
тернаціональної письменницької програми» (Айо    - 
ва, США). Сценарист, драматург. Працювала на 
телебаченні, де найвідомішим виявився ревізіо-
ністський і скандальний серіал «Шко  ла» Валєрії 
Ґай Ґєрманіки. Її п’єси йшли в Києві, Ризі, Тольятті, 
Лондоні, Москві, Санкт-Пе  тербурзі, Новоросій-
ську. А 2009 року на сцені Ко  ролівського Шекспі-
рівського театру поставили її драматургічний 
твір про Голодомор «Зерносховище».

Акторський склад
У фільмі задіяні українські й російські ак-
тори. Виконавці головних ролей – Євдокія 
Ґєрманова та Сєрґєй Єпішев (на фото). Пер-
 ша грала в кіно й театрі (МХАТ), є постійною 
актрисою театру-студії Олєґа Табакова. Дру-
гий брав участь у виставах театру «Совре-
менник», Центру драматургії та режисури в 
Театрі Вахтанґова, у кіно: в серіалі «Крем», 
фільмі «Зона турбулентності» тощо. У інших 
ролях – Олеся Жураковська, Костянтин Кос-
тишин, Оксана Брагінець, Олег Примагенов, 
Борис Книженко.

хівника, і той відрадив її від 
зйомок. У сценарії є ненорма-
тивна лексика, моя героїня – 
брутальна жінка, побита жит-
тям. Актриси не хочуть мати 
такого вигляду, – мабуть, мрі-
ють грати королев. Хоча моя ге-
роїня теж королева, щоправда, 
самогону, але за яскравістю, ха-
ризмою і драматизмом вона да-
леко попереду інших...

У. Т.: На пітчингу вам докоряли 
«чорнухою», яку побачили в 
невеличкому епізоді фільму, й 
повторенням тих самих ба-
нальних моментів занепаду, 
про які й так усім відомо…

– Я і досі не знаю, що таке 
чорнуха. Чомусь цим словом 
називають усі історії, в яких 
мова про народ. То чорнуха – це 
народ? Я не використовую 
цього терміна. І наша історія не 
про занепад. Вона про кохання, 
яке сталося в українському селі, 
де є руїна, бідність і пияцтво. 
Але така дійсність.

Ті, хто вечорами сидить пе-
ред телевізором, насправді ні-
чого не знають. Увімкніть його – 
і ви не побачите жодної правди-
вої історії про звичайних людей. 
Усе докручене й перекручене 
сценаристами. Нічого живого, 
органічного, автентичного.

Тому й наші актори не хочуть 
грати в такому кіно, бо відфор-
матовані телебаченням. «Де-
мони» не є чистим артхаусом. Іс-
торія про літню жінку й немоло-
дого парубка є універсальною. 
Хочеться бути ширшими за якісь 
межі, бо хороше кіно не ділять 
на артхаусне й комерційне. Його 
просто дивляться.

У. Т.: Де ви шукали натуру для 
фільму?

– Я виросла на Полтавщині, 
вона мені добре знайома, тож ми 
відразу поїхали саме туди, в Мир-
городський район. Плануємо зні-
мати в трьох селах. Там колоритні 
люди, справжня українська при-
рода, а я її дуже люблю й відчу-
ваю. Це гоголівські місця, і, звісно, 
там присутня магія. І жителі там 
звикли звалювати свої проблеми 
саме на містику, на демонів. Одна 
з моїх основних ідей полягає в 
тому, що демони сидять у кож-
ному з нас, не треба в усьому зви-
нувачувати сусідку-відьму… Але 
взагалі-то п’єса про кохання. Міс-
тика є лише антуражем.

У. Т.: Позаяк фільм про Укра-
їну, ви, я так зрозумів, хочете, 
щоб у ньому звучала україн-
ська мова. Чи сприймуть його 
таким у Росії?

– Гадаю, так. Для когось це 
стане приводом конфліктувати, 
адже безумовно буде провока-
ція як один із важливих елемен-
тів стрічки. Політики ми не тор-
каємося, але є, до прикладу, 
фраза героїні, яка кричить ге-
рою: «Понаїхали до нас москалі, 
наше село не гумове, повертай-
тесь у свою Росію». Там багато 
іронії, насамперед щодо себе. Я 
люблю іронію, провокацію. Це 
завжди було в моєму характері. 
А отже, з’явилось і в творчості.

У. Т.: Тобто «Демони» є від-
дзеркаленням ваших поглядів? 
Так думає про життя Наталя 
Ворожбит?..

– Як так? Наталя Ворожбит 
не дає ніяких відповідей, а 
тільки ставить запитання у 
п’єсах. Тому про мої погляди 
важко судити. Швидше, це 
життя через мене показує свої.

У. Т.: Отже, аби поставити 
крапку, що для вас найважли-
віше у сприйманні людьми ва-
шого твору?

– Я волію, аби глядач дістав 
від нього те, чого я сама хочу 
від кіно. А це співчуття, біль, 
новина. Я прагну, щоб мене за-
чепило, вразило, схвилювало і 
примусило думати. 

Бюджет

Орієнтовна вартість 
виробництва 90-

хвилинного фільму 
«Демони» – 

$420 тис. Інвес-
тори – російська 

компанія «Юпитер-
Медиа» та україн-

ські  «21 Век» і 
«Техно-Медіа». 

Проект був опри-
люднений на піт-

чингу під час 
II Одеського кіно-

фестивалю. Творці 
вже мають суму 

$235 тис., але досі 
шукають решту – 

$185 тис.

Технічне 
виконання

Кінокартину зніма-
ють на плівку 

Kodak, 16 мм. Заді-
яно високоточну ка-
меру Arri. Одним із 
відмінних моментів 

роботи є те, що 
звук живий, тобто 

його запис відбува-
ється на знімаль-

ному майданчику, 
що для сучасного 
виробництва (осо-
бливо в Україні) – 
дуже важкий спо-

сіб. Його практику-
ють лише в 

розвинених кінема-
тографіях світу
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СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА 
Міністра культури і національної спадщини 

Республіки Польща

GAUDE POLONIA
національний Центр культури у варшаві 

оголошує конкурс на отримання піврічної 
стипендії у польщі в рамках стипендіальної 
програми міністра культури і національ-
ної спадщини республіки польща GAuDe 
pOLONiA. програма Gaude polonia призна-
чена для молодих митців і перекладачів поль-
ської літератури з країн Центрально-східної 
Європи. 

стипендіальна програма триватиме у поль-
щі з 1 лютого до 31 липня 2012 року. відбір 
стипендіатів відбудеться шляхом конкурсу. 
від кандидатів вимагається володіння поль-
ською мовою на початковому рівні. заяви  
про участь у програмі прийматимуться до  
15 жовтня 2011 року. 

піврічна стипендія у польщі призначена 
для ознайомлення із сучасною польською 
культурою та удосконалення творчої май-
стерності під керівництвом відомих польських 
митців та установ у найбільших і найвідоміших 
центрах польської культури. програма Gaude 
polonia сприяє порозумінню і розвитку добрих 
відносин на основі культурної співпраці між 
польщею та її близькими сусідами. 

оператором стипендіальної програми 
Gaude polonia є національний Центр культури 
у варшаві. 

Детальну інформацію про програму Gaude 
Polonia та бланки анкет можна отримати на 
сайтах:

• національного Центру культури у варшаві:
http://www.nck.pl/kategoria/234/gaude-polonia/
pr/true 
• польського інституту у києві: 
http://www.polinst.kiev.ua/ua/podii2/podii.
htm?year=2011&id=552
• у польських дипломатичних представни-
цтвах в україні та в національному Центрі 
культури у варшаві: тел. (+48 22) 210-01-21 
або (+48 22) 210-01-00.

Організаційні пОлОження прОграми 

кандидати:
стипендіальна програма Gaude polonia при-
значена для таких творчих середовищ:
– художники; 
– літератори; 
– перекладачі з польської мови; 
– музиканти; 
– кінематографісти; 
– мистецтвознавці; 
– літературні критики; 
– спеціалісти, що займаються охороною 
пам'яток старовини; 
– музейні працівники.

Царини:
– література; 
– переклад; 
– літературознавство; 
– музика, образотворче мистецтво; 
– кіномистецтво; 
– охорона культурної спадщини; 
– театр.
перевага надається кандидатам:
– віком до 40 років 
(в обґрунтованих випадках – до 45 років); 
– які мають значні досягнення у своїх галузях 
творчості.

формальні критеріЇ: 
– громадянство та місце постійного проживан-
ня в україні;
– повна вища освіта; 
– знання польської мови на рівні, достатньому 
для спілкування.

правила прийому:
– оголошення про відкритий конкурс у пресі; 
– відбір найкращих кандидатів за результата-
ми 3-етапного конкурсу:
і етап – оцінювання кандидатів за формальни-
ми критеріями;
іі етап – оцінювання проектів перебування у 
польщі, запропонованих кандидатами;
ііі етап – остаточний набір.

необХідні документи:
1. заповнений формуляр анкети про надання 
стипендії Gaude polonia міністра культури і на-
ціональної спадщини республіки польща; 
2. не менш ніж дві рекомендації професорів 
або мистецьких установ, творчих спілок, това-
риств тощо польською мовою, які містять таку 
інформацію:
– прізвище особи, яка рекомендує; 
– посада;
– установа; 
– місто; 
– зазначення періоду знайомства з кандида-
том; 
– характер взаємних відносин (учитель, май-
стер, працедавець, інше); 
– творчі досягнення кандидата; 
– оцінка запропонованого кандидатом проекту 
його перебування в польщі;
– копія диплома про закінчення вищого на-
вчального закладу разом із нотаріально заві-
реним перекладом на польську мову; 
– копії дипломів, відзнак із конкурсів, фестива-
лів, курсів, виставок тощо разом із перекла-
дом польською мовою; 
– копії рецензій разом із перекладом поль-
ською мовою; 

– проект перебування в польщі (до двох сторі-
нок), викладений за такими пунктами:

· головна мета перебування; 
· пропозиція програми і місця перебування; 
· пропозиції щодо творчої практики; 
· значення проекту для: 

а) галузі, яку представляє кандидат;
б) власної професійної кар'єри; 
в) установи, де працює кандидат; 
г) країни;

· обґрунтування участі в програмі Gaude polonia.

фінансові та організаЦійні умови:
– стипендіат щомісяця отримує стипендію у 
розмірі 3000 (три тисячі) злотих brutto; 
– на період отримання стипендії стипендіат 
забезпечується місцем проживання; 
– стипендіат перебуватиме під опікою куратора; 
– стипендія може бути реалізована лише на 
території республіки польща; 
– стипендія призначена на період із 1 лютого 
до 31 липня 2012 року; 
– стипендіат повинен придбати гарантійний 
поліс на випадок хвороби та нещасний випа-
док на період перебування в польщі (у рідній 
країні або в польщі); 
– стипендіат сам покриває витрати на приїзд 
до польщі та повернення додому.

заЯви кандидатів:
кандидати на отримання стипендії Gaude 
polonia повинні надсилати свої заяви за посе-
редництва польської дипломатичної установи: 
польський інститут у києві: 01030 київ, 
вул. б. Хмельницького, 29/17, тел. (044) 288-
03-04, 278-16-01, 278-30-65, факс 288-02-86; 
одночасно копії заяв можна надіслати до на-
ціонального Центру культури у варшаві: 
факс (+48 22) 2-100-104, 
e-mail: nck@nck.pl 

термін подачі документів:
термін подачі документів (заява, рекоменда-
ційні листи, копії диплома, рецензій тощо) – 
до 15 жовтня 2011 року.
заяви, які будуть надіслані після закінчення 
цього терміну, не розглядатимуться. 

анкета
бланк анкети та інформацію стосовно стипен-
діальної програми можна знайти на інтернет-
сторінках: 

• національного Центру культури у варшаві:
http://www.nck.pl/kategoria/234/gaude-polonia/
pr/true 
• польського інституту у києві: 
http://www.polinst.kiev.ua/ua/podii2/podii.
htm?year=2011&id=552
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КІНО

apocalyptica

Палац спорту
(Київ, пл. Спортивна, 1)
Знамениті фіни, «королі симфоніч -
ного металу», завітають до України 
в межах світового турне на під-
тримку свого нового студійного 
альбому «7th Symphony». До його 
створення Apocalyptica запросила 
відомих вокалістів. Так, перший 
сингл «End Of Me» записано за 
учас  тю фронтмена британського 
рок-гурту Bush Ґевіна Россдейла, 

а в композиції «Bring 
Them to Light» звучить 
голос Джо Дюплантьєра 
з Gojira. Як і будь-який 
зразок свого жанру, «7th 
Symphony» складається 
із кількох змістових час  - 
тин: «Давні боги\Міфо  - 
логія», «Прихід христи-
янства» та «Наші часи».

«Гайдамака»

Труханів острів, Контрактова 
площа, НаУКМА
(Київ, вул. Іллінська, 9)
Всеукраїнський фестиваль козаць-
кого бойового звичаю «Спас» від-
будеться цього року вже вчетверте. 
Першого дня всім охочим пропо-
нують пройти квест на Трухановому 
острові. Здолавши всі випробуван-
ня, три команди-переможниці за-
володіють гайдамацьким скарбом. 
Наступного дня на Контрактовій 
площі буде влаштова-
но ярмарок майстрів, 
майданчики бійцівських 
вправ, козацькі забави. 
А ввечері в культурно-
мистецькому центрі 
НаУКМА зіграють кон-
церт фолк- і рок-гурти 
«Гайдамаки», «ТаРута», 
«Рутенія», «Тінь Сонця».

Анонси

Педро Альмодовар 
у метафоричній, 
але прозорій формі 
розкрив самого себе

радше серйозний мінус стрічки: те, що сталося з ге-
роїнею Елени і хто є донькою та дружиною Анто-
ніо, розумієш ледве чи не посеред фільму. Але по-
тім, після несамовитого кривляння бровами і гу-
бами, усе стає на місця. Асоціації з «Головою 
професора Доуеля», стрічками про кіднепінг чи 
помсту відступають, а на перший план виходить 
режисер із набором своїх перманентних прийомів, 
тем, проблем і збочень. Знову на чолі божевілля, 
біль, секс, самотність, таємниця і зла іронія (долі?). 
Та зараз, ніби спокутуючи слабкість свого попере-
днього зізнання в «Поганому вихованні», Альмодо-
вар сильно б’є відвертістю, що межує із самови-
криттям. Уся катавасія фільму – пацієнтка хірурга 

«Ш
кіра, в якій я живу» Альмодова-
 ра – це тонка, хоч і досить жорстка 
жанрова оболонка, за якою хова-
ється справжнє обличчя. Хто не 

дивився фільмів режисера і не цікавився його осо-
бистим життям, тому доведеться задовольнятися 
лише спогляданням зовнішнього. Альмодовар – 
класний режисер, він навіть такого глядача здат-
ний захопити історією, спантеличити поворотами 
сюжету, налякати ситуацією, збудити зображен-
ням і втішити хепі-ендом. Антоніо Бандерас, ко-
лись ним відкритий, привабить жіноцтво, Елена 
Анайя, прославлена Хуліо Медемом, – чоловіцтво. 
А жанрові викрутаси, коли драма перетікає в три-
лер, доходить майже до фільму жахів і закінчується 
соціально-психологічним документом, – поцінову-
вачів таких прийомів. Хоча плутанина сюжетних 
ліній чи то концептуально, чи то кострубато 
зав’язана за допомогою монтажу, – не плюс, а 

1–2 жовтня 2 жовтня, 19:0030 вересня – 16 жовтня
«Контрасти»

Львівська філармонія
(Львів, вул. Чайковського, 7)
ХVІІ Міжнародний фестиваль 
сучасної музики розпочнеться 
з «Вечора прем’єр» за участю 
молодіжного симфонічного 
оркестру «INSO-Львів». Загалом 
на час імпрези заплановано 
понад 20 концертів, під час яких 
звучатимуть твори Лятошинсько-

го, Шостаковіча, Брамса, 
Рахманінова, П’яццолли, 
інших класиків у виконан-
ні камерного колективу 
Brahms Trio Prague, одного 
з найкращих саксофоністів 
Росії Сєрґєя Колєсова та ін. 
Також у програмі будуть 
представлені твори сучасних 
українських композиторів: 
Ланюка, Станковича, Губа-
ренка, Козаренка.

Зізнання 
небезпечної 
людини

«Шкіра,  
в якій я живу».
У кінотеатрах 
України
з 29 вересня
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до 9 жовтня
ChernihivphotoFest

Художній музей, Арт-клуб
(Чернігів, вул. Горького, 6; 
вул. Шевченка, 9)
Міжнародний фестиваль фотогра -
фії вже традиційно включає три 
складові. По-перше, виставкові 
проекти, у яких цьогоріч бу  де пред-
ставлено роботи знаних світлинярів 
зі США, Великої Британії, Швеції, 
України, Литви та Росії. По-друге, 
насичену освітню програ  му: всі охо-
чі зможуть відвідати серії майстер-
класів, практикумів, лекцій, кінопо-
казів. Крім того, буде продовжено 

практику проведен-
ня Портфоліо-Ревю. 
Автор найкращої 
підбірки зможе 
влаштувати персо-
нальну виставку на 
фестивалі наступно-
го року.

з 6 жовтня5 жовтня, 19:30

в ізольованій кімнаті, помста батька за зґвалтовану 
доньку, зміна статі й повернення до матері зни-
клого сина – це іншими словами сказане про себе, 
про інше в собі, яке виявляється через гомосексуа-
лізм режисера, через його прагнення стати жінкою 
і бажання, щоб його зрозуміли. Насильство хі-
рурга – це не що інше, як насильство Бога, який за-
пхав жіночу сутність Альмодовара в тіло чоловіка… 
Якщо у стрічці Майкла Павоне «Ось я який» звину-
вачення в гомосексуалізмі змушує вчителя переї-
хати до іншого міста, то тепер закиди в недбальстві 
лунають на адресу Бога. Куди переїде Бог?

Ярослав Підгора-Гвяздовський

Нове німецьке кіно

Кінотеатр «Київ», 
(Київ, вул. Велика Васильків-
ська, 19)
У межах фестивалю буде проде-
монстровано шість різножанрових 
стрічок. Інтелектуальна мелодрама 
Тома Тиквера «Кохання втрьох» 
розповідає про не зовсім традицій-
ний любовний трикутник, а знята 
кліпмейкером Філіппом Штельц -
лем історична драма «Ґете!» – про 
мо  лоді й маловідомі роки великого  
поета. «Альманія: ласкаво проси-
мо до Німеччини» Ясмін Самдере-
лі – соціальна ко-   
медія про життя 
іммігрантів, а «Що-
денники з Полла» – 
кіноповість за реа  - 
льними подіями з 
життя юної пое  теси 
Оди Шефер.

Курт еллінґ

МЦКМ
(Київ, вул. Інститутська, 1)
Всесвітньо відомий композитор і 
виконавець Курт Еллінґ (Чикаго, 
США) стане хедлайнером Між-
народного джазового фестивалю 
«Dо#Dж» у Києві. За свою 20-річну 
кар’єру музикант випустив вісім 
альбомів, за один із яких отри-
мав «Ґреммі» (2009), а журнал 
Downbeat 20 разів відзначив його 
у номінації «Найкращий вокал 

року». Його візитка – це 
авторські інтерпретації 
творів Джона Колтрей-
на, Вейна Шортера, 
Пета Метіні, гурту King 
Crimson. У програмі 
виступу – світові джазові 
хіти, які Курт Еллінґ ви-
конає в супроводі свого 
бенду.

КНиЖКи

Тарас Антипович. «Хронос»
2040 рік. Винайдено новий прилад – хрономат, 
який може забирати або додавати тілу роки жит-
тя. Час у буквальному значенні слова перетво-
рюється на гроші, чим користаються чиновники 
неназваної держави й безліч її громадян, для 
яких мораль – порожнє слово. Окремі новели 
демонструють, як винахід впливає на різні сфе-
ри життя: стосунки з рідними, поведінку влади, 
мистецтво, релігію, військову галузь. Чи може 
щось урятувати цю країну? 

Максим Кідрук. «Любов і піраньї»
Наступна екзотична країна, про яку йдеться в но-
вій книжці письменника-мандрівника, – Брази-
лія. Але не та, яку знає середньостатистичний ту-
рист: із Ріо-де-Жанейро, карнавалом і всесвітньо 
відомими курортами. Жвава розповідь веде нас 
у Пантанал – найбільш заболочену місцевість 
країни, саме серце Південної Америки, де на 
іноземців чекають москіти, крокодили, страуси, 
піраньї… Автор ділиться з читачами любовною 
історією, яка й стала причиною мандрівки.

Марія Маєрчик. «Ритуал і тіло»
Монографія присвячена семіотиці тілесності в 
ритуалі. Саме це поняття авторка трактує широ-
ко: не тільки частини тіла та їх функції, а й рух/
нерухомість, одяг, стать. У центрі дослідження 
перебувають так звані переходові персонажі: но-
вонароджений, його батьки, наречені, померлі, 
адже вони і є головними дійовими особами ри-
туалу. Окремий розділ присвячено смисловому 
та символічному зв’язку птаха й жінки. Йдеться 
про українську обрядовість, утім, певні висно-
вки можуть стосуватися ритуалу в слов’янських 
культурах загалом.

віДгуки/анонси|НАВігАТоР



Юдіт Германн про народження тексту й життя під час помирання

П
опулярність німецької 
літературної зірки Юдіт 
Германн стала несподі-
ванкою передусім для 

неї самої. Вже перша її книжка 
мала неочікуваний успіх, який 
великою мірою спричинив роз-
виток усієї письменницької ка -
р’єри колишньої журналістки. 
За 13 років Юдіт створила 
тільки три книжки, не перей -
маючись тим, чи вдасться в та-
кому темпі втримати популяр-
ність і високі тиражі. Письмен-
ниця провела кілька днів у 
Києві на запрошення Ґете-
Інституту, прочитавши лекції в 
цій культурній інституції та 
Книгарні «Є». А ще розповіла 
Тижню про повільне писання, 
поетичний матеріал розлук і 
тугу, яка народжує літературу.

У. Т.: Ти почала писати у світі, 
який тепер уже видається ін-
шим. Наскільки швидко він змі-
нюється для тебе? Ти вловила й 
передала у своїй першій книжці 
дуже особливу атмосферу, чи 
лишилося щось від неї?

– Якщо говорити про час, у 
якому я почала писати, і про світ, 
який змінився, мені спадає на 
думку моя робота в німецько-
мовній газеті у Нью-Йорку. Це 
було на початку 1990-х років, 
мені було 20 із хвостиком. Я пої-
хала туди працювати, жила там 
півроку. Відчувала дуже сильну 
ностальгію, тому надсилала 
вкрай багато листів до Берліна. І 
отримувала відповіді. Писала 
від руки на папері, запаковувала 
в конверти, клеїла марки. До-
вгий час у мене не було постій-
ного помешкання, а тому і влас-
ної поштової скриньки. Нато-
мість я мала абонентську – в 
італійському газетному магазин-
чику на Манхеттені була кім-
натка із 500 маленькими скринь-
ками. Думаю, цієї крамнички 
вже немає, її власник Мастелені 
напевне давно помер, він уже 
тоді був дуже старий. Але спо-
гади про це з’являються в мене й 
сьогодні, коли я думаю, що озна-

чає «бути чужим», «тужити». Це 
заходити в оту маленьку темну 
кімнату, відчиняти скриньку й 
сягати в неї рукою, адже звідти 
не можна було побачити, є там 
лист чи немає. Сьогодні пишуть 
e-mail, а коли вже зовсім 
скрутно – вмикають skype. Пев-
ного відчуття розлуки й відстані 

більше не існує. Проте іноді мені 
здається, що в дистанції, кажучи 
загальниково, дуже багато пое-
тичного матеріалу. Вже в самому 
відчутті ностальгії є великий по-
тенціал для писання. Тоді була 
ця туга за домом, потім я повер-
нулася до Берліна й почала пи-
сати свою першу книжку про це 
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дом покинула нав  чання й поїхала 
на практику до нью-йоркської га-
зети. 1997-го тренувалась у прозо-
вому цеху Літературного колокві-
уму Берліна, того ж року отрима-
 ла стипендію Берлінської академії 
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місто, тобто всі історії відбува-
ються там. Це було зовсім не сві-
доме рішення, я просто писала 
про місце, де народилася, жила й 
мешкаю досі. Проте Берлін був 
необхідним тлом, там саме впав 
мур. Усе, що було не  пов  ним, на-
магалося об’єднатися, певним 
чином це вдалося, хоча поде-
куди й ні. Але ці так звані роз-
риви, які виявлялись у приват-
ному, у стосунках між лю  дьми, 
віддзеркалювались і в міс  ті. За-
раз вони зникають. Але те, що 
з’являється натомість, – це не 
лише не ідеально й сумнівно, а й 
абсолютно не поетично. Це ці-
каве велике місто, яке має бага-   
то різноманітних рівнів. І досі 
кажуть: Берлін живе з того, що 
він такий різний. Але чогось бра-
кує. Щось утрачено.

У. Т.: Коли читаю твої твори, в 
мене постійно таке відчуття, що 
ти маєш особливий дар бачити 
речі відчужено або здивовано. 
Чи є нові відчуження, які могли 
б для тебе бути важливими?

– Дивним чином вони відбу-
ваються ближче й ближче біля 
мене. Раніше відчуження та дис-
танція – метафорична – поста-
вали через місця, подорожі, рух 
від батьківщини на чужину. Там 
ти відчував свою вітчизну й дис-
танцію, а потім повертався і при-
пиняв це. Тепер я стала старшою, 
у мене є родина, яка прив’язує 
мене до Берліна ще дужче, аніж 
інші речі. Але моя схильність від-
чувати відчуження залишається. 
Не сказала б, що я це конструюю, 
але відчуваю це також у моїх буд-
нях або в особистому житті, тобто 
в цьому малому радіусі. Не мушу 
більше робити радіус величез-
ним – із Берліна до Рейк’я  віка, 
аби це відчути. Я можу його від-
крити у своїй власній кімнаті.

У. Т.: Чи було це настирливістю? 
Це відчуття, з якого постала 
твоя перша література – тоді, у 
Нью-йорку, або вже після 
нього. Це напевне була по-
треба, але чи так само й спо-
нука? Ти не мусила писати чи 
все ж таки мусила?

– Гадаю, ні. За ці шість років 
між школою і першою книжкою, 
яку я написала у 26, я мала намір 
робити певні речі, з часом їх ста-
вало менше й менше, і врешті-
решт лишилося тільки писання. 
У цьому було щось від зречення, я 
хотіла братися до зовсім інших 

занять, а залишилося тільки пи-
сання як єдина можливість, про 
яку я зовсім не думала на початку. 
Власне, це дуже романтично. У 
мене не було нічого більшого, ніж 
це. Усього іншого не було. Це була 
остання спроба – писати. Я шу-
кала місця для себе. Це місце було 
останньою можливістю, і мені це 
вдавалося – дотепер. Тьху-тьху-
тьху. Не можу сказати, що це була 
настирливість. Я завжди собі 
цього бажала – мати спонуку. Але 
не маю, для цього я, мабуть, недо-
статньо відважна. Я занадто 
стримана та ще й дуже забобонна. 
Якби я мала ще й упертість, це 
було б напевне вже занадто.

У. Т.: А як це бачиться сьогодні: 
хотіти писати, мусити писати, 
йти у писання? як змінилося від-
чуття цього моменту?

– Перша книжка – на від-
міну від наступних – це певний 
винятковий стан, коли нічого не 
знаєш і нічого не боїшся. І коли 
просто пишеш, наче вперше за-
кохуєшся. Віддаєш усе й боїшся 
чогось, але не найгіршого. Із 
другою книжкою було інакше, 
не кажучи вже про третю. Зав -
жди чогось учишся, і водночас 
завжди щось віддаєш. Усі вияви, 
моменти або ситуації, які є в 
третій книжці – «Аліса», – я 
втратила, віддала, відпрацю-
вала. Вони мені вже не нале-
жать, я не можу ними послуго-
вуватися. Тож іноді в мене 
з’являються страхи – чи мала я 
їх віддати тут, чи, може, прибе-
регти для іншої книжки? 

У. Т.: З одного боку, це полег-
шення і звільнення, а з другого – 
страх, що це покинуло тебе на-
завжди? Воно у творі, але 
більше не в тобі.

– Йдеться саме про це. Я 
щось віддала, але воно назавжди 
в безпечному місці, тобто у 
книж  ці. Але я також це втра-
тила – така дивна парадоксальна 
паралельна ситуація. Втрачаєш, 
але водночас віддаєш у добрі 
руки. Мабуть, у житті треба було 
б робити так само. Але це важко. 
Я починаю четверту книжку, а 
починаєш завжди з нуля. У мене 
вже є певний скарб досвіду, який 
я винесла з попередніх трьох. І 
разом з тим я знаю мало, ще 
менше, ніж до того. Тобто це за-
вжди плюс-мінус нуль, знову і 
знову. Це добре, але відчуваєш 
непевність.

У. Т.: Може, це страх перед тим, 
що більше не прийде нічого, 
вартого стати літературою?

– Не думаю. Є багато речей, 
які я маю потребу записати. 
Звісно, приходять думки на 
кшталт: що буде, коли раптом 
усе припиниться. Але вони по -
в’язані не з тим, чи захочу я це 
записати, а радше з тим, чи 
зможу.

У. Т.: Чи є в тебе таке відчуття: 
те, що відбувається в тобі тепер, 
колись могло б стати книжкою?

– Моя третя книжка, «Аліса», 
порушує важку тему. Іде  ться про 
прощання, але не екзистенційне, 
як в обох попередніх, а про 
смерть. Однак ця книжка все ж 
таки не про смерть, а про життя і 
про те, як це – жити під час чийо-
гось помирання. Після того, як я 
дописала її, мені здалося, що 
уклалося щось на кшталт трило-
гії – «Літній дім, згодом», «Ні-
чого, крім привидів» та «Аліса», 
бо вони творять певну цілість. 
Мотив прощання і смерті є вже у 
першій книжці, а в третій він уза-
галі став провідним. Я помітила, 
що завжди йшлося про про-
щання. Що буде потім? А потім 
буде, звісно, багато чого, як і в 
житті. Адже коли хтось помирає, 
твоє життя і сприймання зміню-
ється, проте не закінчується. Так 
само і з історіями. Зерно історій 
трьох моїх книжок лежить у мо-
єму автобіографічному середо-
вищі, у тому, що я переживаю, що 
бачу й чую, як мені ведеться. 
Мені було дозволено жити далі, 
однак моє життя ще довго мало 
відбиток прощань, про які 
йдеться в «Алісі». І про це, на-
певно, буде нова книжка, яку я, 
сподіваюся, зможу написати.

У. Т.: Ти вже за неї взялася?
– Ще ні. Але я дуже багато 

про це міркую. Так було і з ін-
шими книжками: час, який я 
про них думаю, завжди наба-
гато довший, ніж той, упродовж 
якого пишу. Керуючись магіч-
ним мисленням, я міркую як у 
казці, що треба слушного часу 
вставити ключик. І якщо я цього 
моменту не вловлю, замок не 
відчиниться і я не потраплю в 
текст. Дотепер це діяло. Коли я 
відчувала, що саме зараз по-
трібно почати, це була слушна 
мить для ключика, і я могла пи-
сати. Але наразі ще в мене цей 
ключ у руці, а не в замку. 

ПРОЗА ПРОщАННя
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П
онад 10 років фізики, які 
працюють над експери-
ментом під назвою DAMA 
(виявлення темної мате-

рії) на глибині більш як 1400 м 
під горою Гран-Сассо поблизу 
міста Л’Аквіла в Центральній 
Італії, були єдиними воїнами на 
цьому полі. Вони стверджують, 
що виявили темну матерію – не-
видиму субстанцію, котрої, як 
вважають, уп’ятеро більше, ніж 
«звичайної» – складеної зі зна-
йомих усім електронів, протонів 
і нейтронів. Однак іще кілька мі-
сяців тому майже всі, хто прово-
див такі дослідження, не вірили 
їм. Тепер ситуація змінюється. 
Останні «навернені» – учасники 
експерименту CRESST (Cryoge  - 

nic Rare Event Search with Super- 
conducting Thermometers – кріо-
генний пошук рідкісних подій за 
допомогою надпровідних термо-
метрів), який теж проводять у 
лабораторії Гран-Сассо. 6 ве-
ресня вони заявили, що отри-
мали дані, які вказували на іс-
нування слабо взаємодіючих 
масивних частинок (СВМЧ або 
вімпів), із яких гіпотетично і 
складається темна матерія. 
Дещо раніше, у травні, з’яви лося 
повідомлення, що в ході амери-
канського експерименту CoGeNT 
теж були виявлені СВМЧ.

Фізики близькі до впевне-
ності: темна матерія існує. 
Астрономічні спостереження, 
вперше проведені у 1930-х, по-
казують, що звичайної матерії 
аж ніяк не досить, аби втриму-
вати від розпаду галактики в 
процесі обертання, тобто ви-
дима матерія галактики швид-
 ше за все вбудована в ореол із 
чогось невидимого. Інакше га-
лактика розлетілась би на 
шматки. Припускають, що ця 
темна матерія складається з не-
відомих субатомних частинок, 
між якими немає ані електро-
магнітної (отже, вони «сліпі» до 
світла та інших видів електро-
магнітних хвиль), ані сильної 
ядерної взаємодії, за допомогою 
якої притягуються атомні ядра. 
Тільки тяжіння і явище, відоме 
як слабка взаємодія, що прово-
кує деякі види радіоактивного 
розпаду, можуть створювати 
контакт між ними. Звідси похо-
дить термін «слабо взаємоді-
ючі».

Аби виявити темну мате-
рію, експерименти на кшталт 
DAMA, CRESST і CoGeNT шука-

ють зіткнення між атомами 
внаслідок слабкої взаємодії на 
Землі та СВМЧ в ореолі з тем-
ної матерії, що оточує Чумаць-
кий Шлях – галактику нашої 
планети. Внаслідок таких зіт-
кнень окремі атомні ядра ма-
ють продукувати енергію від-
дачі, яку можна спостерігати, 
якщо мати належне облад-
нання. Однак, щоб унеможли-
вити потрапляння космічних 
променів, ці експерименти най-
краще проводити під землею.

СВМЧ НАБиРАюТь СиЛи
Під проводом Ріти Бернабеї із 
Римського університету Тор 
Верґата, DAMA вимірює віддачу 
в 250-кілограмовому кристалі 
йодистого натрію. Обрано саме 
цей матеріал, бо з нього можна 
вирощувати такі величезні чисті 
кристали. За 15 років роботи де-
тектор, задіяний у експерименті, 
зафіксував сотні тисяч сигналів. 
Більшість із них спровоковані 
не темною матерією. Навіть 
якщо сховатися глибоко в над-
рах Землі, повністю відсіяти всі 
фонові сигнали не вдасться. І 

хоча Бернабеї не може точно 
сказати, який саме сигнал (якщо 
такий був) є наслідком слабкого 
контакту масивних часток, вона 
все ж помічає цікаву тенденцію. 
Щороку кількість зіткнень зрос-
тає, сягаючи піку наприкінці 
травня, а потім – теж щороку – 
падає до мінімуму наприкінці 
листопада. Доктор Бернабеї та її 
колеги вважають це істотним 
доказом того, що деякі випадки 
віддачі викликані темною мате-
рією, оскільки швидкість руху 
Землі навколо Сонця додається 
до швидкості пересування Со-
нячної системи по ореолу влітку 
(відтак кількість СВМЧ, які 
мчать крізь кристал, збільшу-
ється) й віднімається від неї 
взимку. Після цього перехоплю-
вати частинки відповідно про-
стіше або важче.

Із цим погоджуються не всі. 
Залежно від сезонів змінюється 
стільки всього, що такий річ-
ний цикл може мати й інше по-
яснення. Отож спільний експе-
римент CRESST намагається 
відрізнити сигнал від шуму. Фі-
зики CRESST під проводом 

Темрява наприкінці тунелю?
Доказів існування темної 

матерії більшає
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Франца Пребста з мюнхен-
ського Інституту фізики това-
риства Макса Планка охоло-
джують кристали вольфрамату 
кальцію (обраного з тих самих 
причин, що і йодистий натрій) 
майже до абсолютного нуля (до 
нього залишається кілька ти-
сячних градуса) й за допомогою 
спеціальних термометрів вимі-
рюють крихітні підвищення 
температури, що відбуваються, 
коли субато мні частинки сти-
каються з ядрами кальцію, 
кисню чи вольфраму і підігрі-
вають матеріал. Вони вважа-
ють, що можуть розпізнати зі-
ткнення частинок темної мате-
рії, вимірюючи малесенький 
спалах світла, що утворюється 
під час кожного з них, і тепло. 
Зіткнення в темній матерії да-
ють менше світла, ніж у не тем-
ній, але стільки ж тепла.

Останні результати екпери-
менту CRESST, опубліковані в 
найбільшому безкоштовному 
архіві електронних наукових 
статей arXiv, випливають з 
аналізу даних із восьми 300-
гра мових кристалів вольфра-

мату кальцію приблизно за два 
роки. В них зафіксовано 67 зі-
ткнень, які генерували енер-
гію, очікувану під час взаємо-
дії СВМЧ. З них, за підрахун-
ками науковців, менш ніж 50 
були спричинені чотирма відо-
мими фоновими сигналами 
внаслідок радіоактивного роз-
паду всередині й навколо екс-
периментального апарату. А 
решта, стверджують вони, мо-
гли бути СВМЧ.

Статистично такий резуль-
тат можливий. Науковці дійшли 
висновку: ймовірність того, що 
всі 67 подій викликані відомими 
формами фонових сигналів, до-
рівнює одному із 10 тис. Але це 
не означає, що вони помітили 
СВМЧ. Прийнятною для від-
криття у фізиці елементарних 
частинок є імовірність випадко-
вості результату на рівні одного 
із 3,5 млн, і Лео Стодольський, 
колега доктора Пребста, зазна-
чає, що ті зайві зіткнення могли 
бути спричинені фоновими фак-
торами або що він та його това-
риші могли недооцінити вплив 
чотирьох відомих джерел.

ЗЛОВиЛи ХВиЛю?
Ден Гупер, фізик-теоретик На -
ціональної прискорювальної 
лабораторії імені Енріко Фермі 
(або Фермілаб) у США, більш 
поблажливий. Він описує ос-
танні результати як великий 
крок уперед і вважає цілком 
можливим, що CRESST бачить 
частинки темної матерії. За 
його словами, ці результати 
приблизно зіставні з результа-
тами аналізів DAMA і CoGeNT 
(останній, як і DAMA, виявив 
сезонні коливання), оскільки 
дані всіх трьох груп указують 
на існування СВМЧ з однако-
вою масою та силою взаємодії.

Результати двох інших екс-
периментів – CDMS (який, як і 
CoGeNT, має місце в шахті Су-
дан у Міннесоті) і XENON (тре-
тього проекту в Гран-Сассо) – 
не вписуються в цю чітку кар-
тинку, оскільки фіксують 

сили взаємодії, значно слабші 
за показники, отримані в ін-
ших дослідах. Але Гупер вва-
жає, що дослідники XENON 
можуть недооцінювати силу 
тих контактів. Ще він ствер-
джує, що результати CDMS 
можуть відповідати цифрам, 
одержаним DAMA, CoGeNT і 
CRESST, коли враховувати не-
певності щодо відносної 
швидкості СВМЧ у галактич-
ному ореолі та чутливості різ-
них детекторів.

Звуження цих сумнівів озна-
чатиме збір більшої кількості да-
них. Техніки CRESST наразі за-
мінюють деякі запчастини, аби 
зменшити рівень забруднення в 
самому апараті. Стодольський 
припускає, що вже за два роки 
таке вдосконалене обладнання 
дозволить їм почати бачити ре-
зультати. На щастя, перебігові 
жодного з експериментів у Гран-
Сассо не зашкодив землетрус у 
Л’Аквілі. Тож якщо пощастить, 
скоро може настати момент, коли 
фізики погодяться, що нарешті 
перед ними майнула невидима 
маса Всесвіту. 
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ТеМНА МАТеРІя 
СКЛАДАЄТьСя З НеВІДОМиХ 
СУБАТОМНиХ ЧАСТиНОК, 
МІЖ яКиМи НеМАЄ АНІ 
еЛеКТРОМАГНІТНОї, АНІ 
СиЛьНОї яДеРНОї ВЗАЄМОДІї

Темрява наприкінці тунелю?
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Н
а Львівщині в так зва-
ному Розточчі неподалік 
один від одного розташо-
вані національний при-

родний резерват і армійський 
полігон. А в навколишніх селах 
іще працюють майстри народ-
ного забавкарства, вплітаючи у 
свою творчість сучасні міліта-
ристські мотиви.

36 ТиС. ГА  
МиРОТВОРЧОСТІ
Офіційно це Міжнародний 
центр миротворчості та безпеки 
Сухопутних військ України, хо-
 ча в народі його звично назива-
ють Яворівським полігоном. 
Чи не найбільший у Європі вій-

ськовий об’єкт займає 36 тис. га 
землі Розточчя.

Полігон витягнувся із заходу 
на схід на 28 км вздовж Вели-
кого європейського вододілу. З 
півночі на південь у найшир-
шому місці – 26 км, у серед-
ньому – 18. Частина території, 
що її використовують для вій-
ськових виправ, – у спільному 
користуванні з Яворівським на-
ціональним парком, саме тут і 
ростуть непрохідні хащі. До кор-
дону з Польщею від полігону 
якихось 7 км.

Найчастіше на плацдарм бо-
йового тренування їздять через 
Старичі, звернувши з відтинку 
міжнародної траси Львів – Яво-

рів. За кілька кілометрів від 
цього села минаємо КПП полі-
гону. Перевіривши документи, 
днювальний відчиняє ворота. З 
вікна машини оглядаємо трену-
вальні майданчики. Помітно ви-
діляються макети літака й вер-
тольота – за їх допомогою вій-
ськові відпрацьовують стрибки з 
парашутом.

На полігоні є три військові 
містечка з казармами та готе-
лями, де під час навчань живуть 
солдати й офіцери. Передбачено 
місце і для наметів – усе ж таки 
готують людей до екстремаль-
них умов. Тренуються тут не 
тільки українські військові та 
силовики, а й іноземці – свої ма-

Для створення  
Яворівського полігону 
ліквідували  
128 сіл і хуторів.  
Однак уціліло автентичне 
народне ремесло
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Танки й іграшки
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неври не так давно відпрацьову-
вали італійці та білоруси. Відбу-
ваються також міжнародні ми-
ротворчі навчання.

ВІД МеЧА ДО СТРІЛьБищА
Степан Корнієнко чимало років 
прослужив на полігоні у званні 
прапорщика. Його хобі – вій-
ськова історія. Пан Степан ко-
лекціонує артефакти, які по-
стійно знаходять у цих місцях. 
Переважно це елементи амуніції 
та спорядження часів Першої  
чи Другої світових воєн. «Тут 
складно було жити, адже ґрунти 
на Розточчі малородючі, зате тут 
часто воювали», – каже Корні-
єнко. Перша згадка про бій на 

цій землі датована 1266 роком. 
Того літа з Перемишля грабу-
вати руські міста вирушило 
польське військо. Зупинити 
агресора спробували галицькі 
оборонці... Потім тут воювати-
муть іще не раз, однак найкри-
вавішим стане ХХ століття.

Під час Першої світової в ку-
рортному містечку Немирові 
діяв штаб російської армії. Непо-
далік цих місць, біля Жовкви 
льотчик Петро Нестеров уперше 
в історії авіації виконав таран, 
під час якого й загинув. А 
1918 року тут точилися бої між 
військами ЗУНР та Польщі.

Полігон як такий було за-
сновано у 30-ті роки ХХ сто-

ліття – тутешні землевласники 
віддали наділи біля сіл Лели-
хівка та Щирець для прове-
дення стрільб Війську поль-
ському. Потім по чалася Друга 
світова… 1940 року радянські 
війська почали розширювати 
плацдарм для вишколів, однак 
уже 24 черв  ня 1941 року 4-й ме-
ханізований корпус Червоної 
армії був змушений захищати 
містечко Немирів. Командував 
ним генерал Андрєй Власов, той 
самий, що згодом перейшов на 
бік німців. У цьому бою він 
утратив 53 танки.

Розширення полігону продов-
жилося 1946 року. Спочатку 
жителям прилеглих місцевос-

ПРИСТРІЛЯНА МІШЕНЬ.
Церква Св. Михаїла, освячена ще митрополитом Шептицьким, – 
єдина, що вціліла після шквалу танкових снарядів
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тей пропонували пере-
селитись до родичів. 
Тих, хто не погоджу-
вався добровільно, че-
кали репресії – 
спершу їх відправ-
ляли на Тернопіль- 
щину, далі – на Дніпро- 
петровщину, в Молдову, 
нарешті, особливо уперті 
опинилися в Сибіру.

Загалом у цьому краї 
було ліквідовано 128 сіл і хуто-
рів. Сумна доля спіткала кла-
довища та церкви. «Самі ро-
зумієте, що могло залиши-
тись від цвинтаря, по яко-   
му десятиліттями 
їздили танки», – 
говорить майор 
Олександр Ште-
пенко. Військові 
де можливо нама-
гаються встановити 
пам’ятні знаки.

За дві сотні метрів 
від нас – танкове стріль-
бище. Три броньовані ма-
шини б’ють по мішенях, ледь 
помітних на горизонті.

Рухаємось далі 
на схід дорогою 

керування (так тут називають 
асфальтівку). Поблизу стріль-

бища – розвалини 
мурованої церкви 
Святого Миха-
їла. Степан Кор-
нієнко розпові-
дає, що тут було 

колись село Вели ка 
Вишенька. 1927 року 

новоспоруджений Ми-
хайлівський храм освя-

тив митрополит Андрей 
Шептицький. Це єдина культова 
будівля на території полігону, 
яка змогла встояти. Причому 
вона – в секторі танкових манев-
рів, тож 50 років по ній стрі-
ляли – часом прицільно, а часом 

снаряди або осколки влучали 
випадково. Зрештою, вже 

за часів незалежності 
керівники полігону 

заборонили вести 
прицільний во-
гонь по церкві.

За кілька кі-
лометрів ми досяга-

ємо «бліндажа Нєдє-
ліна», названого на ім’я радян-
ського маршала артилерії. Це 
оглядовий майданчик, звідки 
під час навчань за їх перебігом 
спостерігають командувачі. 
Звідси відкривається панорама 

лісистого пасма Розточчя – 
лишень десь далеко видні-
ється лінія обрію, а внизу 

лежить широке поле для 
танкових маневрів.

ІГРАШКАРСТВО  
ПІД ОМОФОРОМ
Піщані ґрунти Розточчя плюс 

горбиста місцевість не давали 
змоги розвивати сільське гос-

подарство. Водночас тут удо-
сталь лісу, тож цей край усла-
вився ще й завдяки ремісни-
кам. Центром їхнім є і понині 
селище Івано-Франкове, або 
по-старому Янів. Цього року 
воно відзначило своє 400-
ліття.

Знаний цей край своїми  
меблями. Яворівська скриня 
свого часу  була важливим еле-
ментом дівочого посагу. «І з 
лози в нас плели, й вишивали, а 
ось гончарство ніколи не було 
добре розвинутим, бо на Роз-
точчі мало глини», – каже Ва-
силь Гевало, директор худож-
нього професійно-технічного 
учили  ща №14, що в селі Івано-
Фран  ковому.

НАЦІОНАЛьНий ПАРК ТА РеЗеРВАТ
Яворівський національний при-
родний парк – це вузьке (в серед-
ньому 25 км) горбогірне пасмо до-
вжиною 75 км, яким проходить Го-
ловний Європейський вододіл, що 
на його схилах беруть початок 
(тобто розтікаються – звідси й на-
зва місцевості Розточчя) річки, що 
належать до басейнів двох морів – 
Чорного та Балтійського. 92% те-
риторії національного парку 
вкрито природними дубовими, со-
сновими та буковими лісами. Тут 
живе 43 види ссавців та понад 
150 видів птахів, зокрема й черво-
нокнижні.
Для збереження біологічного та 
ландшатного різноманіття, при-
родної, культурно-історичної спад-
щини нині створюють Розточан-
ський міжнародний біосферний 
резерват (заповідник). Він форму-
ється на базі вже наявних приро-
доохоронних територій України та 
Польщі. На півночі парк межує з 
Яворівським полігоном.

ДЗВІНИЦЯ-БРАМА.
Костел Пресвятої 

Трійці в Янові
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Однак безпомильною візит-
кою регіону стали яворівські за-
бавки. Якщо скрині та меблі для 
місцевих майстрів були заробіт-
ком, то іграшки спочатку робили 
тільки для розваги власних ді-
тей. Для цього використову-
вали відходи деревини. Роз-
квіт яворівської забавки роз-
почався наприкінці ХІХ століт  - 
тя і пов’язаний із найяскравішою 
постаттю тогочасної Галичини – 
митрополитом Андреєм Шеп-
тицьким. Саме він у Яворові ство-
рив і благословив Забавкарську 
школу, яка дала змогу поста-
вити це ремесло на правильну 
мистецьку основу. Уже піз-
ніше на базі цього закладу 
буде реорганізовано сучасне 
ХПТУ №14, де й нині тради-
ційних ремесел Розточчя на-
вчаються кілька сотень дітей. 
Завдяки постаті церковного 
пред стоятеля це мистецтво по-
чало бурхливо розвиватись: 
іграшки демонстрували на ви-
ставках у Німеччині. «Мені дово-
дилося зустрічати старших лю-
дей, котрі, розповідаючи про 
своє повоєнне дитинство, при-
гадували, як вони гралися цими 
забавками», – каже Василь Ге-
вало.

Однак у 1970-ті роки дерев’яні 
артефакти не витримали конку-
ренції з конвеєрною продукцією. У 
районі зосталось лише кілька 
майстрів, які робили забавки. 
На щастя, цього ремесла не за-
недбали викладачі училища, 
тож два роки тому тут запрова-
дили навчання за спеціальністю 
«художник по дереву» – вона є і 
в офіційному класифікаторі про-
фесій.

ВІДПОВІДь ВУВУЗеЛІ
Василь Гевало запрошує до 

екзаменаційної кімнати учи-
лища. Очі розбігаються від 
соковитих барв. Тут і де-

рев’яні тарелі, й скрині, й 
вишивки, однак найбіль-
 ше саме забавок.

Для їх оздоблення ви-
користовуються здебільшо-
 го жовтий, червоний та зе-
лений кольори, які наклада-

ють або на жовте тло, або 
на чисте дерево.

Як народжуються 
такі речі, нам демон-
струє Олексій Зварич, 
заступник директора 
освітнього закладу. За-
бавки виготовляють із 

м’яких порід дерева – вільхи, 
осики, липи. «Дитина любить 
усе попробувати на смак, тож 
фарби мають бути натураль-
ними», – каже пан Олексій. Ра-
ніше майстри власноруч виго-
товляли їх на основі різнома-
нітних настоянок, тепер кори  - 
сту  ються акриловими.

Майстер бере до рук заго-
товку коника, поправляє її но-
жиком – деревина легко підда-
ється. Коли матеріал набуває 
потрібної форми, пан Олексій 
береться за тоненький пензлик. 
«Фарбу наносять одним порухом 
руки», – пояснює він. «А оце 
наша відповідь африканській 
вувузелі – тріскачка, з нею 
можна на футбол ходити», – 
всміхається директор Василь Ге-
вало.

Врешті, є специфічна особли-
вість цих забавок – вони або ру-
хомі, або звукові. Тут тобі й ко-
ники, які тягнуть бричку. І – для 
хлопчиків – віяння сучасності: 
дерев’яні літачки з танками. Ще 
один момент: усі ці іграшки роб-
лять без застосування цвяхів. 
Власне, секрет з’єднання всіх де-
талей і є одним із ноу-хау, в які 
втаємничують в училищі. 

яК ДОїХАТи
У напрямку селища Івано-Франкове (Янів) маршрутні таксі вирушають від Янівського цвинтаря  
у Львові (вулиця Шевченка). Вартість проїзду 6 грн, дорога займає приблизно півгодини.  
Однак відвідини військового об’єкта потребують спеціального дозволу.

ВАРТО ПОБАЧиТи
Прилбичі – родинне село Шептицьких, де 1865 року народився майбутній митрополит Андрей. 
29 липня 2011 року в селі відкрили пам’ятник братам Шептицьким – Андрею та Климентію.
«Сім джерел» – урочище, де з-під коріння дерев і справді б’є одразу сім витоків чистої води, 
утворюючи разом невеликий потік.
«Бліндаж Нєдєліна» – командно-спостережний пункт, звідки найкраще оглядати Яворівський 
військовий полігон.
яворівське озеро завглибшки 90 м – штучне, утворене на місці сірчаного кар’єру.

УРОЧИЩЕ «СІМ ДЖЕРЕЛ».
Розташоване на території полігону

ПЕНЗЛЕМ ПО ДРЕВУ.
У ХПТУ №14 села  
Івано-Франкове 
навчають іграшкарства
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Роман  
Кабачій

Інна  
Завгородня

Олена  
Чекан

Ігор  
Кручик

АКОМПАНеМеНТ
У ресторані біля зупинки саксо-
фоніст виконує мелодії попу-
лярних європейських пісень. У 
паузах вмикається російська 
попса. Помітила, що від музики, 
яка в цьому закладі лунає, моє 
ставлення до нього змінюється. 
Під попсу він видається позбав-
леним смаку й кітчевим. А сак-
софон робить його середняць-
ким європейським рестораном 
із невигадливим дизайном, але 
приємною атмосферою. Саксо-
фоніст приходить знову і знову, 
його мелодії чути на зупинці. 
Вони відлунюють на протилеж-
ному боці вулиці. Їх чують 
батьки з дитячими візочками, 
що гуляють поблизу, та під-
літки на велосипедах. Мож-
ливо, вони долинають навіть у 
відчинені кватирки сусідніх 
хрущовок. Іноді мені здається, 
що від нього залежить більше, 
ніж він думає. 

«Ми» І «ВОНи»
Завжди мене дивувало, коли 
читав польську пресу чи диску-
сії на форумах, окреслення «ми, 
поляки», і далі за текстом:  
«пережили», «продискутували», 
«перемогли» тощо. Лише не-
давно зрозумів, чому саме. Бо у 
вітчизняному публічному дис-
курсі, передусім у ЗМІ, вжива-
ють словосполучення «вони, 
українці». Себто сидить у себе в 
редакції журналіст, аналізує: 
вони, українці, вважають; вони, 
українці, вийшли на вулиці; 
вони, українці, пересварилися 
між собою. Попри те що і в 
Україні, і в Польщі існують ха-
рактерні лінії поділу суспіль-
ства, вони – поляки – залиша-
ються об’єднаними навколо на-
зви народу. А нас (і мене 
зокрема) навіть дратує такий 
вислів. Можливо, кожному 
варто таки «помістити» себе в 
народі й перестати боятися?  

КЛОНи
Яка «несподіванка»! Двоголо-
вий імперський бройлер-мутант 
під «вітром змін», наче флюгер, 
зробив оберт на 180° і прокуку-
рікав про початок нової ери в 
«Русском мірє». Ери повної не-
змінності влади в наших най-
ближчих сусідів. Тож бацька 
Лукашенка, Муаммар Каддафі, 
Мубарак, Салех та інші діючі й 
уже скинуті диктатори можуть 
тільки позаздрити, як елегантно 
й артистично це було зроблено. 
Путіна таки «вмовили» балоту-
ватися на президента РФ, а він, 
своєю чергою, «упросив» Мєд-
вєдєва очолити список правля-
чої партії на грудневих виборах 
до парламенту Росії. Клону-
вання влади, вважайте, відбу-
лося. Одна надія на закони 
Бога чи Природи: клони живуть 
значно менше, ніж оригінали. 
Варто лише пригадати овечку 
Доллі. 

Дмитро  
Губенко

СиСТеМНА ПОМиЛКА
Прочитавши книжку спогадів 
«Старий Київ», усвідомив, що 
наше місто другої половини 
ХІХ століття мало чим відріз-
нялося від теперішнього: чис-
ленні афери, корумпована 
міська влада, моральна дегра-
дація населення. Але були й 
відмінності. Наприклад, те, що 
тут жила значно більша, ніж 
тепер, кількість іноземців – як 
із російськими паспортами, 
так і без них. Щоправда, цей 
фактор зовсім не означав оздо-
ровлення київського клімату – 
багато хто з цих «варягів» теж 
озолотився на численних афе-
рах. А отже, надія на те, що 
хтось якось вирішить наші 
проблеми за нас, марна. Тут 
систему треба міняти, а не осо-
бистості... 

УСПАДКОВАНий ЛІМУЗиН
Приятель успадкував від батька 
шикарну колись «Волгу». Во-
дійських прав не має – авто сто-
їть у гаражі, іржавіє. І новий 
власник постійно озвучує про-
жекти: продати... Або: скласти 
нарешті іспит на права й 
об’їздити світ... Колись пересу-
ватися «Волгою» означало вла-
 ду, вплив, гроші. Зараз це вже 
навіть не смішно. Нині вона 
приблизно такий артефакт, як 
старе колесо до воза. Але рап-
том спало на думку порівняння: 
і незалежність України – наче 
той успадкований радянський 
лімузин. Ніби є машина, а як 
нею кермувати – незрозуміло. 
Ніби й цінність, але ж, воче-
видь, така, що потребує капре-
монту... Ну от і рухаємося цією 
«Волгою» відповідно. 

МАТеРІАЛьНІ ДУМКи
Думки не матеріальні? Життя 
переконує в іншому. Проста си-
туація: виїжджаєш забрати зі 
школи й завезти додому ди-
тину. За п’ять хвилин по від’їзді 
вона телефонує і просить приї-
хати пізніше, бо хоче погратися 
з подругами на спортивному 
майданчику. В уяві постають 
повні благання очі, але що 
вдієш – ти вже в дорозі. Так на 
своїй хвилі ти спокійненько 
проминаєш поворот до школи 
й оговтуєшся біля власного бу-
динку. Що робити? Їхати по ди-
тину. В результаті дістаєшся до 
школи строго в той час, про 
який просила дівчинка. Яка, до 
речі, зразу ж повідомляє, на-
скільки сильно хотіла побави-
тися. Ви ще сумніваєтеся? Не 
бійтеся мріяти!  

Дмитро  
Вовнянко
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