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«Н
ас більшість. Нас 
99% населення кра-
їни. І ми не можемо 
далі мовчати», – 

під таким гаслом тривають про-
тести американців на головній фі-
нансовій вулиці Нью-Йорка і США 
загалом. Організовує демонстран-
тів громадський рух Occupy Wall 
Street (Окупуймо Волл-стріт). А по-
чався він іще в липні, коли в соц -
мережі Twitter з’явився хештег 
#OccupyWallStreet. «Ми використо-
вуємо революційну тактику араб-
ської весни, щоб досягти наших ці-
лей...» – сказано в цитованій усіма 
світовими медіа заяві руху. Учас-
ники акцій у Нью-Йорку та інших 
містах США критикують корпорації, 
банки й біржі за «жадібність» і екс-
плуатацію працівників, а уряд – за 
несправедливу економічну та соці-
альну політику. Вони вимагають 
справедливих зарплат, пенсій та 
умов праці. Рух подає список із 
близько 40 організацій, готових 
брати участь у виступах. Поміж них 
значаться профспілки і вчителів 
державних шкіл, і працівників апа-
рату Конгресу, а також організації, 
що представляють інтереси безпри-
тульних. Поліція Нью-Йорка зааре-
штувала вже понад 700 мітингу-
вальників за порушення громад-
ського порядку. Експерти називають 
ці настрої сплеском «ліберального 
економічного популізму», власти-
вого американцям у часи криз.
 

Фото: AP, REUTERS
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Тиждень 
в історії

Розпочалося 
приєднання 
Західного 
Казахстану 
до Росії

У Москві було вбито 
журналістку «Новой 
газеты» Анну 
політковскую

У Вільнюсі вперше вийшла 
друком граматика 
старослов’янської мови 
іоанна Дамаскіна 
(редакція Івана Федорова)

7 жовтня 2006 року 8 жовтня 1586 року 9 жовтня 1731 року

У софії відбувся 
антициганський марш. 
Вимоги до поліції: 
зупинити ромський 
криміналітет

політична криза в Камеруні. 
Протести із застосуванням 
зброї спрямовані проти 
президента країни, який біля 
керма вже 30 років

У Ємені вбито одного 
з лідерів «Аль-Каїди» – 
Анвара Авалакі – саме 
його у США вважали 
терористом №1

29 вересня 30 вересня 1 жовтня

с
вою майбутню каденцію Владімір Путін пла-
нує присвятити реставрації «втраченої вна-
слідок найбільшої геополітичної катастрофи 
ХХ століття» держави та спробі встановити її 

гегемонію на континенті. Про це фактично йдеться 
у видрукуваній 3 жовтня виданням «Известия» 
статті авторства ВВП «Новий інтеграційний проект 
для Євразії – майбутнє, яке народжується сьо-
годні». Зміст публікації не залишає сумнівів: у сусі-
дів з’явилася нова-стара нав’язлива ідея.
Окреслюючи плани на свою майбутню каденцію, 
Путін указує, що розбудова Митного союзу та Єди-
ного економічного простору закладає фундамент 
для формування в перспективі Євразійського со-
юзу з одночасним розширенням кола учасників 
МС та ЄЕП за рахунок інших прихильників інте-
грації з РФ – Киргизії і Таджикистану. Таким чи-

ном, ця структура, прообраз якої у вигляді ефе-
мерного ЄврАзЕС був створений іще 2000 року, 
можливо, буде наповнена реальним змістом. Ра-
зом із тим Владімір Владіміровіч виступає за 
дальше посилення ролі наднаціональних органів 
цих об’єднань, у яких Росія має абсолютну біль-
шість голосів. Зокрема, обсяг повноважень Комісії 
Митного союзу (КМТ), який зараз включає 
близько 40 позицій, у межах ЄЕП має бути розши-
рений більш як до 100. А оскільки «вирішувати 
такі складні завдання можна лише у спосіб ство-
рення повноцінної, постійно діючої структури», 
Путін збирається лобіювати формування черго-
вого наднаціонального органу – Колегії КМТ, 
члени якої мають працювати уже як «незалежні 
чиновники». Але кваліфікаційну більшість голо-
сів у прийнятті рішень матиме РФ.
Як «серединний план» висувають ідею створення 
нового геополітичного й економічного полюса 
тяжіння з метою витискання з «поліцентричної» 
континентальної Євразії американського впливу 
та ослаблення трансатлантичних інститутів. 
Основою має стати інтеграція ЄС, новоствореного 

Євразсоюз
Автор:

Олександр 
Крамар

НА чАСі|тЕнДЕнЦіЇ тижня
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У Радянському 
союзі прийнято 
рішення про 
повну заборону 
приватної торгівлі

У Києві відкрилася 
Колегія павла Ґалаґана. 
Серед її випускників – 
Агатангел Кримський 
та Микола Зеров

Народився Віктор 
петров-Домонтович, 
український письменник, 
літературознавець, 
етнограф

10 жовтня 1894 року 11 жовтня 1931 року 12 жовтня 1931 року 13 жовтня 1871 року

Офіційне відкриття 
статуї Христа-Збавителя 
на горі Корковаду в Ріо-
де-Жанейро, символу 
міста

У стокгольмі розпочався 
Нобелівський тиждень. 
Першими були названі 
лауреати з медицини, 
фізики й хімії

почав діяти безвізовий 
режим з Аргентиною: для 
українців на поїздки туди 
терміном до 90 діб дозвіл 
консульства не потрібен

селянський «бунт» 
під Кабміном. Аграрії 
вимагали відставки Азарова 
та скасування мита і квот на 
експорт зерна

2 жовтня 3 жовтня 4 жовтня
Рада відмовилася 
декриміналізувати 
«статтю 
Тимошенко»

5 жовтня

ф
о

т
о

: у
н
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н

Євразійського союзу та країн Азійсько-Тихо -
окенського регіону.
Ще 25 листопада 2010 року в статті для німецької 
Süddeutsche Zeitung Владімір Путін запропонував 
ЄС повернутися до презентованої 2003 року ініці-
ативи «Єдиного економічного простору від Ліса-
бона до Владивостока». А в останній статті для 
«Известий» він пояснює, що «економічно логічна і 
збалансована система партнерства Євразійського 
союзу і ЄС здатна створити реальні умови для 
зміни геополітичної та геоекономічної конфігура-
ції всього континенту». І лише коли цей простір 
стане «гармонійним за своєю економічною приро-
дою, але поліцентричним із погляду конкретних 
механізмів та управлінських рішень», а відтак Мо-
сква зможе грати «першу скрипку» у виробленні 
спільної позиції, «буде логічно розпочати діалог 
щодо принципів взаємодії із державами АТР, Пів-
нічної Америки, інших регіонів».
За амбітністю новопрезидентських планів ВВП, 
вочевидь, ховається неможливість їх здійснити. 
Адже насправді розраховувати на роль «наднаці-
онального об’єднання, здатного стати одним із 
полюсів сучасного світу», Євразійський союз 
об’єктивно не зможе. Але дійсно реалістичним, 
таким собі «планом-мінімум» для Путіна буде 
виконання Євразсоюзом ролі ефектного при-
криття для «збирання» Москвою бодай частини 
постімперського простору.
Головною потенційною жертвою «розширення» 
Євразійського союзу може стати Україна. Її 
частка в зовнішній торгівлі Росії зіставна з по-
казником держав Митного союзу, а Білорусь і Ка-
захстан мають із нашою країною значно більші 
обсяги товарообігу, аніж одне з одним. Зрештою, 
створення й «функціонування» будь-якого росій-
ськоцентричного союзу як «світового полюса» та 
ще й як «сполучної ланки» між Європою і АТР 
без України є фактично неможливим.
Відтак, схоже, Україні потрібно очікувати нової, 
на порядок потужнішої і, ймовірно, більш «комп-
лексної» атаки з боку Кремля після того, як його 
знову «офіційно» очолить Владімір Путін. При-
чому наступ може цього разу включати не лише 
методи економічного та політичного шантажу, а 
й агресивніші провокації, наприклад, спроби по-
рушити територіальну цілісність та/або дестабі-
лізувати загальну внутрішньополітичну ситуа-
цію в Україні. Адже у Москви знову з’явилася 
«велика місія».

Після операції зі знешкодження бандитів в Одесі інтернетом ши-
риться чорний гумор: мовляв, якби до міста прибула банда з 30, а 
не 3 кілерів, то українська міліція без бою здала б його на поталу 
бандформуванню. В ніч на 30 вересня на під’їзді до Одеси в пере-
стрілці з бандитами правоохоронці зазнали поразки, маючи чи-
сельну перевагу (14 проти 3): загинули два правоохоронці, ще чет-
веро були поранені, злочинці натомість втекли. 
1 жовтня міліція великим силами (спецзагони, спецзасоби, снай-
пери на дахах і навіть бронетехніка) штурмувала готель в Одесі, у 
якому переховувалися «одеські кілери» – двох злочинців ліквіду-
вали під час бою, однак третій втік. 
Обидва епізоди засвідчили неготовність української міліції до прове-
дення таких спецоперацій. Здавалося б, НП в Одесі мала б коштувати 
посади міністрові внутріш-
ніх справ Анатолію Моги-
льову, натомість про це го-
ворять лише опозиційні де-
путати. Сам же посадовець 
у всьому винить поперед-
ників і… недофінансування 
правоохоронних органів. 
Хоча після приходу до 
влади Партії регіонів ви-
трати на його міністерство 
зростають у геометричній 
прогресії і вже практично 
дорівнюють витратам на 
Збройні сили – понад 13,5 
млрд грн на рік.

судова еквілібристика
30 вересня суддя Родіон Кірєєв переніс оголошення вироку Юлії Ти -
мошенко на 11 жовтня. Джерела Тижня припускають, що буде вчи-
нено спробу залишити підсудну винною «в громадській свідомості» й 
водночас виконати вимоги західних країн щодо безперешкодної 
участі одного з лідерів опозиції у виборах. Зокрема, відбувається об-
говорення сценарію, за яким Тимошенко оголошують обвинувальний 
вирок, а затим вносять зміни до президентського законопроекту щодо 
декриміналізації економічних злочинів таким чином, аби його дія 
поширювалася й на статтю, за якою судять Тимошенко. Відтак екс-
прем’єр буде звільнена, за нею не визнаватимуть судимості – у зв’язку 
зі зміною законодавства. Вона зможе балотуватися на виборах, та 
водночас опоненти матимуть нагоду використати під час електораль-
ної кампанії тезу про те, що «її провину довів суд».

Безпорадний монстр
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42% українців 7 млн грн6,5 млн українців
працюють за кордоном. Дані Міжнарод-
ної організації з міграції 

проти позбавлення волі Юлії Тимошен-
ко, 24% – що екс-прем’єр повинна сидіти 
за ґратами. Опитування групи «Рейтинг»

витратять на облаштування 20,8 км 
доріг у мисливських угіддях, де любить 
полювати Віктор янукович

ДмИТРО ФіРТАш
«облаґодєтєльствован»
Патріарх Кірілл нагоро-
див бізнесмена і його 
товариша, міністра 
енергетики Юрія 
Бойка, Орденом 
преподобного Сера-
фима Саровського 
ІІ ступеня.

АЛяКсАНДР ЛУКАшеНКА
втрачає довіру
За даними Незалежного 
інституту соціально-
економічних і полі-
тичних досліджень, 
рейтинг білорусь-
кого президента 
за дев’ять місяців 
впав від 53% до 
20,5%.

КРісТОФеР піссАРіДес
заспокоїв
На думку лауреата 
Нобелівської премії 
з економіки за 
2010-й, другої хвилі 
кризи не буде: євро-
зона втримається, а 
промислове виробни-
цтво у світі зросте вже 
наступного року.

мУсТАФА ДЖеміЛьОВ
помітив дискримінацію
Лідер Меджлісу кримськотатар-
ського народу заявив, 
що представників 
його етносу в орга-
нах влади витіс-
няють «донецькі» 
кадри.

ВіКТОР яНУКОВИч
і кітч
Луганський письменник і 
майстер інсталяцій 
В’ячеслав Бонда-
ренко витворив на 
коробці цукерок 
«ікону» із зобра-
женням Віктора 
Януковича.

5 ОБЛИч ЄВРО-2012

ДОРОГОбуд
8 жовтня нарешті буде відкрито головний український довгобуд останніх років – Націо-
нальний спортивний комплекс «Олімпійський». Тиждень порівняв один із найдорожчих 
стадіонів у Європі за основними показниками із двома іншими, класу «Еліт», що також 
прийматимуть матчі Євро-2012: донецькою «Донбас Ареною», яку побудовано приват-
ним коштом власника «Шахтаря» Ріната Ахметова, й варшавським Національним ста-
діоном, котрий так само, як і НСК, зводили за бюджетні гроші.
Висновки однозначні й підтверджені цифрами: українській владі не можна доручати ве-
ликого будівництва. Ахметову стадіон обійшовся на $175 млн дешевше за державний 
«Олімпійський», і він має всі шанси ці суми відбити. На варшавську арену, куди більшу 
за НСК (якщо враховувати не лише розміри самих стадіонів, а й підземні та прилеглі 
споруди тощо), поляки витратили менше майже на $100 млн. Водночас спортивний 
комплекс у їхній столиці – універсальний, він включає великий бізнес-центр, оренда 
якого має компенсувати гроші, вкладені державою власне в стадіон (за інформацією 
Тижня, багатоповерхова будівля на території НСК «Олімпійського» до комплексу не 
входить). А якщо врахувати ще й обсяг «відступних» хазяям торговельного центру 
«Троїцький» за знесення цього об’єкта (його почали гарячково будувати перед 
початком реконструкції НСК 2008 року) – «Олімпійський» виходить золотим. 
І як після такого порівняння не засумніватися, що всі $575 млн, виділені на 
його реконструкцію, освоєні за призначенням. Надто якщо зважити, що 
кошторис «оновленого» НСК постійно збільшували, і в підсумку він виріс 
у ціні вполовину (!). Найприкріше, що шансів на повернення державі 
цих $575 млн майже немає.

ВАРТІСТЬ БУДІВНИЦТВА:
на початку – $380 млн
по закінченні – $400 млн

ПОДОРОЖЧАННЯ від початку 
будівництва – 5,2%

Загальна площа – 46780 м²

ВАРТІСТЬ БУДІВНИЦТВА:
на початку – $367 млн
по закінченні – $480 млн

ЗРОСТАННЯ вартості від 
початку будівництва– 30%

Загальна площа – 203902 м²
(включаючи бізнес-центр)

Національний стадіон 
(Варшава)
ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ
Категорія УЄФА – «Еліт»

НСК «Олімпійський» 
(Київ)
ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ
Категорія УЄФА – «Еліт»

ВАРТІСТЬ БУДІВНИЦТВА:
на початку – $377 млн
по закінченні – $575 млн

ЗРОСТАННЯ 
вартості від початку 
будівництва – 52,5%

Загальна площа – 
65 961,97 м²

Початок реконструкції – 
Серпень 2008 року

Відкриття стадіону – 
8 жовтня 2011 року

Місткість (кількість глядачів) – 70 050 

Кількість матчів ЄВРО-2012 – 5 поєдинків 
(3 матчі групового етапу, 1 чвертьфінал, фінал) 

$
575 
млн

Початок будівництва  – 
27 червня 2006 року

Відкриття стадіону – 
29 серпня 2009 року

Початок будівництва – 
15 травня 2008 року

Відкриття стадіону – 
30 листопада 2011 року
(заплановано)

Місткість (кількість глядачів) – 58 145 

Кількість матчів ЄВРО-2012 – 5 поєдинків 
(матч-відкриття, 2 матчі групового етапу, 
1 чвертьфінал, 1 півфінал)

Місткість (кількість глядачів) – 51 504

Кількість матчів ЄВРО-2012 – 5 поєдинків 
(3 матчі групового етапу, 
1 чвертьфінал, 1 півфінал) 

«Донбас Арена» 
(Донецьк)
ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ
Категорія УЄФА – «Еліт»
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На 120 об’єктів$400 млн
такий кредит може надати 
Білорусі іран. Захід пропонує 
Мінську €9 млрд в обмін на 
демократизацію 

на території України претендує 
молдова – в.о. президента 
республіки Маріан Лупу

Таємниче ядерне сховище
У Чорнобильській зоні відчуження розпочалося 
будівництво Централізованого сховища відпра-
цьованих джерел іонізуючого випромінювання. 
Створення могильника ядерних відходів фінансу-
ють за рахунок допомоги уряду Великої Британії; 
додаткові кошти виділив ЄС. Об’єкт мають ввести в 
експлуатацію до початку 2013 року. Він зменшить 
енергозалежність від Росії – нині радіоактивні від-
ходи вивозять з України до РФ. Однак насторожує 
швидкість реалізації і втаємниченість проекту, 
який не проходив громадського обговорення.

RosUkrEnergo повертається
Газпром і Фірташ на паях постачатимуть газ до 
нашої держави. 27 вересня рішенням Вищого гос-
подарського суду НАК «Нафтогаз України» виве-
дено зі складу засновників СП «УкрГаз-Енерго». 
Відтак єдиним власником підприємства, що має 
ліцензію на продаж 5 млрд м³ палива україн-
ським споживачам, залишилося RosUkrEnergo, 
яким, своєю чергою, володіють у рівних частках 
Газпром і Дмитро Фірташ. Раніше повідомляли, 
що результатом нинішніх переговорів Києва й 
Москви може бути, зокрема, домовленість про 
те, що російський газ в Україну, крім Газпрому, 
постачатимуть інші структури.

Без російського газу 
Туреччина не продовжуватиме угоди з РФ про 
постачання природного газу «західним маршру-
том» – через Україну, Румунію і Болгарію. Міністр 
енергетики країни Танер Їлдиз пояснив це рішен-
ня тим, що Москва відмовилася надати знижку на 
паливо у розмірі, який запросила Анкара.

свідки виправдовують Луценка
На черговому засіданні у справі Луценка свідки 
знову давали показання на користь підсудного. 
Так, Микола Курко, який очолював за його ча-
сів кадровий департамент МВС, зазначив, що не 
отримував жодних наказів щодо працевлашту-
вання водія (а саме за цим епізодом екс-міністру 
інкримінують перевищення службових повно-
важень). Не підтвердив наявності таких наказів 
і ще один екс-чиновник міністерства – Андрій 
Браславський. Раніше такі свідчення давали й 
інші колишні підлеглі Луценка. Втім, на позицію 
обвинувачення це не вплинуло.

Безсумнівне вбивство
Справа загиблого студента Ігоря Індила набула 
нового звучання. У часі збіглися дві події: в ме-
режі з’явилося відео, яке не залишає сумнівів, що 
покійний зазнав катувань у відділку міліції; од-
ночасно Деснянський райсуд Києва відмовився 
відправляти на дорозслідування справу Індила, 
хоча, на думку захисту та правозахисників, роз-
слідування загибелі студента проводилося зі зна-
чними порушеннями.
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ДОРОГОбуд
8 жовтня нарешті буде відкрито головний український довгобуд останніх років – Націо-
нальний спортивний комплекс «Олімпійський». Тиждень порівняв один із найдорожчих 
стадіонів у Європі за основними показниками із двома іншими, класу «Еліт», що також 
прийматимуть матчі Євро-2012: донецькою «Донбас Ареною», яку побудовано приват-
ним коштом власника «Шахтаря» Ріната Ахметова, й варшавським Національним ста-
діоном, котрий так само, як і НСК, зводили за бюджетні гроші.
Висновки однозначні й підтверджені цифрами: українській владі не можна доручати ве-
ликого будівництва. Ахметову стадіон обійшовся на $175 млн дешевше за державний 
«Олімпійський», і він має всі шанси ці суми відбити. На варшавську арену, куди більшу 
за НСК (якщо враховувати не лише розміри самих стадіонів, а й підземні та прилеглі 
споруди тощо), поляки витратили менше майже на $100 млн. Водночас спортивний 
комплекс у їхній столиці – універсальний, він включає великий бізнес-центр, оренда 
якого має компенсувати гроші, вкладені державою власне в стадіон (за інформацією 
Тижня, багатоповерхова будівля на території НСК «Олімпійського» до комплексу не 
входить). А якщо врахувати ще й обсяг «відступних» хазяям торговельного центру 
«Троїцький» за знесення цього об’єкта (його почали гарячково будувати перед 
початком реконструкції НСК 2008 року) – «Олімпійський» виходить золотим. 
І як після такого порівняння не засумніватися, що всі $575 млн, виділені на 
його реконструкцію, освоєні за призначенням. Надто якщо зважити, що 
кошторис «оновленого» НСК постійно збільшували, і в підсумку він виріс 
у ціні вполовину (!). Найприкріше, що шансів на повернення державі 
цих $575 млн майже немає.

ВАРТІСТЬ БУДІВНИЦТВА:
на початку – $380 млн
по закінченні – $400 млн

ПОДОРОЖЧАННЯ від початку 
будівництва – 5,2%

Загальна площа – 46780 м²

ВАРТІСТЬ БУДІВНИЦТВА:
на початку – $367 млн
по закінченні – $480 млн

ЗРОСТАННЯ вартості від 
початку будівництва– 30%

Загальна площа – 203902 м²
(включаючи бізнес-центр)

Національний стадіон 
(Варшава)
ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ
Категорія УЄФА – «Еліт»

НСК «Олімпійський» 
(Київ)
ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ
Категорія УЄФА – «Еліт»

ВАРТІСТЬ БУДІВНИЦТВА:
на початку – $377 млн
по закінченні – $575 млн

ЗРОСТАННЯ 
вартості від початку 
будівництва – 52,5%

Загальна площа – 
65 961,97 м²

Початок реконструкції – 
Серпень 2008 року

Відкриття стадіону – 
8 жовтня 2011 року

Місткість (кількість глядачів) – 70 050 

Кількість матчів ЄВРО-2012 – 5 поєдинків 
(3 матчі групового етапу, 1 чвертьфінал, фінал) 

$
575 
млн

Початок будівництва  – 
27 червня 2006 року

Відкриття стадіону – 
29 серпня 2009 року

Початок будівництва – 
15 травня 2008 року

Відкриття стадіону – 
30 листопада 2011 року
(заплановано)

Місткість (кількість глядачів) – 58 145 

Кількість матчів ЄВРО-2012 – 5 поєдинків 
(матч-відкриття, 2 матчі групового етапу, 
1 чвертьфінал, 1 півфінал)

Місткість (кількість глядачів) – 51 504

Кількість матчів ЄВРО-2012 – 5 поєдинків 
(3 матчі групового етапу, 
1 чвертьфінал, 1 півфінал) 

«Донбас Арена» 
(Донецьк)
ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ
Категорія УЄФА – «Еліт»
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ОпОЗИЦіОНеРИ,  
яКі ГОДИТИмУТь ВЛАДі,  
Не спРИймАТИмУТься 
сУспіЛьсТВОм

У 
ситуації, коли очільники 
списків нині опозиційних 
парламентських фракцій 
Юлія Тимошенко і Юрій 

Луценко чекають на вирішення 
своєї долі, влада робить усе для 
втрати решти підтримки в сус-
пільстві, а провідні держави ви-
магають від України забезпе-
чити дотримання бодай базових 
прав людини, політична опози-
ція залишається нездатною на 
адекватну діяльність і відтак не 
сприймається великою части-
ною виборців. Побічне свідчення 
цього – рейтинги політсил. Під-
тримка партії влади стискається 
практично до розмірів її вибор-
чого ядра – 20%. Однак при 
цьому рейтинги опозиційних 
сил якщо і зростають, то в межах 
похибки. Усі вони, принаймні ті, 
які себе так позиціонують, і 
кожна зокрема видаються вель-
 ми дрібними на тлі питань, які 
порушує суспільство. Практика 
засвідчила, що сьогоднішні опо-
зиціонери не здатні ані бути 
ефективним заслоном зловжи-
ванням влади, ані бодай ви-
працювати чітку альтернативу  
її курсу. Складається парадок-
сальна ситуація: за звільнення 
опозиціонерів із в’язниці, напри-
клад, чи не активніше виступа-
ють представники країн Заходу, 
ніж їхні «побратими».

пеРеЛяК пРОХОДИТь
З поблажливо-зверхнього тону 
влади, яким коментуються ці 
процеси і з якого так і звучить 
зухвале «А що ви нам зробите?», 
читається можливий жорсткий 
сценарій щодо Тимошенко, Лу-
ценка та інших ув’язнених. Якщо 
Захід не знайде дієвих інстру-
ментів тиску на українських 
можновладців за політичні пере-
слідування (зокрема, оголошен-
 ня їх нев’їзними, заморожу-
вання рахунків тощо), покладе-
ний ЄС і США на стіл козир у 
вигляді договорів Євросоюзу з 
Україною може й не зіграти. Пси-

хологічний шок влади від неспо-
дівано жорсткої реакції Заходу 
минає, та й, здається, російські 
друзі могли сказати Києву щось 
заспокійливе. А всередині країни 
ані «БЮТ-Батьківщина» (яка не 
просто могла б, а зобов’язана була 
реагувати – і інформаційно, і ор-
ганізаційно, і протестно), ані інші 
учасники Комітету опору дикта-
турі виявилися нездатні знайти 

слова, меседжі й ресурси, щоб пе-
реконати людей іти з ними до 
певної мети.  

БУНТ БеЗЖАЛьНИй,  
АЛе БеЗЗмісТОВНИй
Утім, двометрові забори під Ра-
дою, нашвидкуруч зліплені спра- 
ви проти організаторів мітингів, 
зняті депутатські значки в день 
«штурму» ВР чорнобильцями/
афганцями – ознаки того, що 
2004-й дарма не минувся. Влада 
досі боїться людей, тим більше, 
вочевидь, у «чужому» Києві. Що-
правда, цей страх не заважає їй 
свідомо чи несвідомо провоку-
вати їх на виступи: як антисоці-
альними рішеннями (хай навіть і 
потрібними, але не поясненими!), 
так і показною безкарністю чи-
нуш і їхніх чад. Експерти, погля-
даючи на дедалі більші цифри го-
товності до акцій протесту, напе-
ребій говорять про можливий 
соціальний вибух (див. Тиж-
день, № 40/2011). Однак такий 
сценарій, хоч як дивно, був би ви-
гідним владі: стихійне насильство 
набагато легше придушити си-
лою, ніж підкреслену мирну Окса-
митову революцію. При цьому 
саме насильство у 2001 році при-
звело до поразки «України без 
Кучми» і погіршення міжнарод-
ного іміджу нашої держави вна-

слідок дій влади. Тоді цим ак-
тивно скористалася Росія, домага-
ючись від Києва, що опинився на 
межі міжнародної ізоляції, суттє-
вих поступок (див. Тиждень, 
№ 29/2011). Вочевидь, такому 
сценарію аплодуватимуть у Кре-
млі й зараз.

Альтернативою беззмістов-
ному бунту мав би бути організо-
ваний, «цивілізований» тиск на 
владу. Однак він неможливий 
без, власне, організуючої сили: 
партії, громадського руху, ме-
режі. Лише в таких структур до-
статній ступінь координованості, 
щоб не дозволити скочування 
протестів до насильства. Вони 
повинні відтак чітко уявляти 
мету, мати джерела підтримки 
(зокрема, фінансової), які не боя-
лися би реакції влади, уявляти 
можливий перебіг подій, три-
мати постійний контакт із сус-
пільними активістами, мати ши-
роке місцеве представництво… 
Але чи хтось із політичних опо-
зиціонерів може похвалитися, 
що його структура відповідає 
більшості з цих вимог?

пісОчНИЦя БіЛя  
іГРОВОГО сТОЛУ
Лідери рейтингів, провідники 
партій, рухів, «фронтів» і «пози-
цій» переймаються питаннями, 
далекими від потреб людей. Ви-
никає неприємне відчуття вов-
тузіння в пісочниці, коли зовсім 
поруч ведеться принципова гра 
і на кону стоїть уся країна. У 
«БЮТ-Батьківщини» великі ор-
ганізаційні й кадрові проблеми, 
про які вже писав Тиждень  
(№ 16/2011), але вони так і не 
вирішуються. Схоже, без Тимо-
шенко Олександр Турчинов «грає, 
як уміє». Вирок екс-прем’єрці не 
оголошено, а Арсеній Яценюк, 
наприклад, в інтерв’ю для ЗМІ 
уже приміряє шати головного 
опозиціонера. Пам’ятаючи про 
схильність Арсенія Петровича 
дружити з усіма і не робити різ-
ких рухів, а також піддатливість 

Недоопозиція
Попри бурхливу імітацію діяльності, політична опозиція в Україні  
так і не спромоглася на щось значуще, що повернуло би довіру громадян

пОТеНЦійНИм 
КОЛАБОРАНТАм  

НА ЗАміТКУ
Як падала 

підтримка Сергія 
Тігіпка (динаміка)

Січень 2010 – 

13,05%
Березень 2010 – 

13,8%
Червень 2010 – 

11,8%
Грудень 2010 – 

8,2%
Березень 2011 – 

5,3%
Травень 2011 –

5,5%
Вересень 2011 –

2,2%
За даними опитувань 

Соціологічної групи 
«Рейтинг» та Центральної 

виборчої комісії

Автор:  
іван 

Галайченко
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на вплив «серйозних лю-
дей» (так, наприклад, у його 
оточенні «завелися» росій-
ські політтехнологи, які за-
напастили його кампанію 
2009 року), у принциповість 
і твердість позиції «фронто-
вика» не віриться. Любителям 
бути і розумним, і красивим, 
утім, варто пам’ятати про досвід 
нинішніх попутників влади: Ті-
гіпка і Литвина. Обидва фактич-
 но втратили свої політсили, а 
їхні рейтинги впали нижче ніж 
3%, при цьому другий безу-
спішно намагається довести всім, 
що зовсім не переживає щодо 
свідчень екс-генерала Пукача.  

Партії і проекти, які вини-
кли на уламках «Нашої Укра-
їни», так і не спромоглися на 

чоловічий крок – 
розпуститися і воз-
з’єднатися в одній 
структурі. Так і жи-
вуть опозиціонери, 

залишаючи цілі еле-
кторальні ніші віль-

ними й прирікаючи 
людей на розчарування, 

ігнорування виборів, «про-
тивсіхство», а отже, підігруючи 
владі.

 
КАсТИНГ ОпОЗИЦіОНеРіВ
Відтак місце дієвої опозиції за-
лишається вакантним. Заради 
справедливості варто сказати, 
що суспільство здатне підштов-
хнути опозиціонерів як до пра-
вильного розуміння ситуації, так 
і до адекватних дій. Якщо кіль-

кість виступів за свої права зрос-
татиме, підтримуватиметься на-
лаштованість громади домага-
тися виконання своїх вимог. При 
цьому важливо забезпечувати 
захист – правовий, інформацій-
ний, організаційний – ініціаторів 
і активних учасників акцій, з 
якими влада зазвичай поспішає 
постфактум чимшвидше роз-
правлятися (див. Тиждень, № 
40/2011). За високого протест-
ного градуса опозиціонери, які 
годитимуть владі заради майбут-
ніх посад і привілеїв, не сприй-
матимуться суспільством, а отже, 
принаймні подумають, перш ніж 
ставати «зрадниками». 

Для мереж «самозахисту сус-
пільства», які формуються або 
за належністю до однієї групи 
(підприємці, пільговики, сту-
денти тощо), або за місцем про-
живання і боротьби проти пору-
шення конкретного права (неза-
конне будівництво, корупція 
місцевої влади тощо), вже в най-
ближчі місяці постане питання 
об’єднання і координації зусиль, 
а також солідарності й взаєм-
ного захисту. У країнах Європи 
такий шлях привів до наявності 
потужних груп, профспілок, 
правозахисних і лобістських ор-
ганізацій, які до сьогодні зали-
шаються впливовими і змушу-
ють рахуватися із собою навіть 
великі корпорації. 

Однак Україна лише на по-
чатку такого шляху; пройти його 
швидше, з меншими втратами 
(зокрема, зусиль, часу і нервів) 
для суспільства можливо, лише 
якщо якась із політичних сил 
зможе завоювати довіру актив-
них громадян – не примазатися 
до них, не використати їх для 
підвищення власного рейтингу, 
а надати їм постійну підтримку 
(не тільки під час акцій про-
тесту) і забезпечити постійну 
взаємодію. 

Для того щоби здобути таку 
довіру, вітчизняним опозицій-
ним політикам доведеться віді-
йти від багатьох звичних шабло-
нів поведінки. Навчитися хо-
дити в народ не лише в межах 
піар-акцій із «дружніми» жур-
налістами. Орієнтувати місцеві 
організації не на розподіл ви-
борчих списків, а на дієву допо-
могу громадянам. Спромогтися 
говорити з людьми зрозумілою 
мовою. Без цього опозиція зали-
шиться такою ж провінційною і 
недолугою, як і влада. 
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«Н
а саміті в Польщі 
Європа не зали-
шила нікому жод-
них ілюзій», – так 

підсумував результати другого 
саміту Східного партнерства, 
що відбувся 29–30 вересня у 
Варшаві, польський прем’єр-
міністр Дональд Туск. Днем ра-
ніше деякі представники укра-
їнської делегації розповідали 
цілком серйозно, що наша сто-
рона може домогтися закріп -
лення  формулювання про мож-
ливість перспективи членства 
України в ЄС у підсумковій де-

Автор: 
 Жанна 

Безп’ятчук, 
Київ – 

Варшава

кларації цього зібрання. Прохо-
дило воно, зауважмо, на рівні 
голів держав – членів Євросо-
юзу та голів п’яти країн-
учасниць: Азербайджану, Вір -
менії, Грузії, Молдови та Укра-
їни. Шоста країна – Білорусь – у 
роботі саміту на офіційному 
рівні участі не брала.

пРес-КОНТРОЛь
Ще до початку зустрічі Тижню 
вдалося ознайомитися з проек-
том спільної декларації, який 
готували поляки. Як виявилося, 
між ним та ухваленим у під-

сумку документом немає ніякої 
принципової різниці. І там, і 
там не йдеться про жодні пер-
спективи членства. Відшукати в 
тексті можна лише дефініцію 
«східноєвропейські держави». 
Навіть за неї, як розповідали 
польські дипломати, їм дове-
лося повоювати із західними 
колегами. Закріпили також 
формулювання про «підтримку 
європейських прагнень та єв -
ропейського вибору окремих 
країн-партнерів». Міністр євро-
пейських справ Польщі Міко-
лай Довгелевич заспокоював 

Останнє європопередження
На саміті 
Східного 
партнерства 
лідери ЄС 
поставили 
євроінтеграційні 
перспективи 
України 
в залежність 
від справи 
Тимошенко
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іГНОРУВАННя ДУмКИ 
ЄВРОпИ У спРАВі 
ТИмОшеНКО пОсИЛИТь 
пОЗИЦії УКРАїНОсКепТИКіВ 
У Єс

журналістів перед самітом, що 
коли держава лише починала 
свій діалог із ЄС щодо можли-
вості членства, то ніхто не був 
до неї поблажливішим і щедрі-
шим на формулювання. Тому 
нинішня дипломатична бо-
ротьба за кожне слово й кожну 
згадку про європейськість країн 
Східного партнерства є вкрай 
важливою.

У перший день саміту за під-
сумками двосторонніх польсь -
ко-українських переговорів До-
нальд Туск і Віктор Янукович 
зробили заяви для преси. Неві-
домо за чиїм задумом та розпо-
рядженням, але спочатку на цей 
захід незалежних українських 
журналістів не пускали. Поль-
ські організатори заявили, що 
він відкритий лише для прези-
дентського пулу. При цьому 
польські колеги застрибували до 
канцелярії їхнього прем’єра про-
сто за своїми посвідченнями й у 
них ніхто не запитував, чи вони 
з пулу Дональда Туска. Так само 
спокійно на прес-конференцію 
потрапили російські журна-
лісти. Зрештою, лише завдяки 
наполегливості українських ме-
дійників організатори пропус-
тили їх не з пулу послухати за-
яву власного президента. 

На інший, ніде не анонсова-
ний брифінг українського пре-
зидента наступного дня неза-
лежних журналістів так само не 
запрошували. Їм треба було ви-
являти дива детективного мис-
тецтва й інтуїтивного передба-
чення, щоб вирахувати, де між 
готелем Hyatt і Центром сучас-
ного мистецтва у Варшаві, в 
якому відбувався cаміт, зупи-
ниться кортеж Януковича. Але 
навіть коли це вдалося, можли-
вості поставити запитання їм не 
надали через «брак часу».  

Що ж до заяв польського 
прем’єра та українського прези-
дента, які прозвучали на згада-
ній вище прес-конференції, то 
Туск почав свій виступ бадьоро 
й оптимістично. Він говорив 
про прогрес, досягнутий на пе-
ремовинах щодо зони вільної 
торгівлі впродовж останнього 
півроку, потім перейшов на пи-
тання відносин влади та опози-
ції в Україні, зауваживши, що 
висловив свою думку та думку 
партнерів по ЄС щодо цього 
дражливого питання особисто 
Вікторові Федоровичу. Прина-
гідно польський очільник наго-

лосив, що «ці відносини мати-
муть вплив на процеси європей-
ської інтеграції України».

Далі слово взяв Янукович. 
Він теж говорив про прогрес у 
перемовинах, про важливість єв-
роінтеграції для України для 
підвищення конкурентоспро-
можності її економіки. І при 
цьому пообіцяв: «До того як під-
писати Угоду про створення зони 
вільної торгівлі, нам, безумовно, 
треба пройти деякі внутрішні 
процедури: організувати гро-
мадські обговорення, зібрати 
представників асоціацій товаро-
виробників, провести парла-
ментські слухання тощо». І тут у 
декого мимоволі піднялися 
брови, бо загалом такі процедури 
асоціюються з початком чи се-
рединою переговірного процесу, 
а не його технічним завершен-
ням, яке вже сьогодні є докона-
ним фактом. При цьому Віктор 
Федорович не обмовився жод-
ним словом про питання, яке, як 

можна судити зі слів Дональда 
Туска, було одним із ключових у 
їхніх двосторонніх перемовинах: 
долю опозиції в Україні. 

Натомість, підсумовуючи 
свій спіч, українських прези-
дент чомусь у контексті Схід-
ного партнерства згадав лише 
про схід України: «Перекона-
ний у тому, що Східне партнер-
ство також відкриє новий шлях 
для розвитку наших торго -
вельно-економічних відносин, 
євроінтеграційних процесів, які 
відбуватимуться на сході Укра-
їни, і вони будуть єднати схід 
України, Центральну Європу в 
цілому і створювати той еконо-
мічний простір, до якого ми всі 
прагнемо». Центр, південь і за-
хід країни у цій тезі кудись ви-
пали. Папірець, який прес-
секретар забрала з трибуни 
після його виступу, вочевидь, 
містив якесь інше формулю-
вання. Можливо, замість сходу 
України мало прозвучати «схід-
 ні» або ще коректніше «схід -
ноєвропейські країни». Можли-
 во, малося на увазі, що решта 
України – це вже й так Цен-

тральна Європа. Загалом у ку-
луарах множилися версії того, 
що ж таки стояло за цим новим 
словом у географії. 

спРАВА, 
яКА ЗАВЖДИ З ТОБОЮ
Взагалі ж від справи Тимошенко 
та проблем, які вона створює 
Україні, на другому саміті Схід-
ного партнерства не було куди 
втекти – це питання постійно 
витало в повітрі. Історія ув’яз -
нення екс-прем’єрки розповіда-
лася в сюжеті на великому екрані 
в прес-центрі саміту, де працю-
вали близько 700 журналістів з 
усієї Європи. Так само основною 
вона стала на підсумковій прес-
конференції. Голова Європей-
ської ради Герман ван Ромпей, 
голова Європейської комісії Жозе 
Мануель Баррозу та Дональд 
Туск одностайно дали зрозуміти, 
що ЄС не зможе заплющити очі 
на справу Тимошенко, коли мова 
зайде про завершення перегово-
рів щодо Угоди про асоціацію та 
зону вільної торгівлі і її підпи-
сання. Ван Ромпей, зокрема, за-
явив: «Питання щодо Тимо-
шенко порушувалося під час 
пленарної сесії саміту Східного 
партнерства, у перемовинах зі 
мною та Європейською комісією. 
Ми висловили своє занепоко-
єння щодо суду над нею і нашу 
незгоду з вибірковим викорис-
танням кримінального права 
щодо колишніх учасників полі-
тичного процесу». Жозе Мануель 
Баррозу був ще прямолінійні-
шим і конкретнішим: «Я можу 
лише підтвердити, що визначено 
строки завершення переговорів 
з Україною на технічному рівні. 
Але нас непокоїть ситуація на-
вколо пані Тимошенко. Ми хо-
тіли б, щоб спочатку було вирі-
шено це питання». Керівник  
Департаменту інформаційної  
по    літики МЗС України Олег Во-
лошин відреагував на позицію 
ЄС, заявивши, що суддя Родіон 
Кірєєв не зобов’язаний врахо -
вувати думку європейців, укра-
їнським законодавством такого 
не передбачено. 

Треба розуміти, що саміт єв-
ропейці використали насампе-
ред як майданчик для донесення 
найнеприємніших для україн-
ських владоможних вух речей: 
політично вмотивований процес 
не можна оцінювати за право-
вими критеріями та розглядати 
в правовому полі. У неформаль-
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ному спілкуванні польські полі-
тики та експерти підтверджу-
вали, що політичний компроміс, 
який вестиме до завершення пе-
ремовин, парафування та підпи-
сання Угоди про політичну асо-
ціацію, вже в принципі визначе-
ний: стаття 365, п. 3 українського 
Кримінального кодексу, за якою 
судять Юлію Тимошенко, має 
бути декриміналізована. Але 
при цьому склалося враження, 
що в нормативних деталях, ча-
сових рамках і покараннях, які 
прийдуть на зміну позбавленню 
волі, тобто в умовах сплати 
штрафу, ніхто з європейського 
боку ще не розібрався.

У кулуарах саміту можна було 
почути два різні погляди на ни-
нішню Україну. Є табір польських 
політиків і журналістів, які дуже 
песимістично дивляться на Укра-
їну. В їхніх очах вона перетворю-
ється на другу Білорусь, і від Яну-
ковича вони не очікують жодних 
демократичних кроків. І є інший 
табір, де Україну сприймають хо-
лоднокровніше: там відзначають 
той факт, що Янукович частіше 
їздить на Захід, ніж до Росії, що 
він дуже хоче долучитися до єв-
ропейського політичного середо-
вища, хай як незграбно це в нього 
виходить, і стати другим Лука-
шенкою він не зможе хоча б тому, 
що Україна не Білорусь, так скла-
лось історично. І, схоже, саме 
другий табір сьогодні бере гору. 

На підсумковій прес-кон -
ференції Дональд Туск заува-
жив: «Ми свідомі того, що Гру-
зія, Молдова та Україна пов’я -
зували із самітом більше, ніж 

ми могли сьогодні досягти, 
йшлося про закріплення одно-
значної перспективи членства в 
ЄС. Сьогодні ми не маємо до-
статніх передумов, щоб це одно-
значно констатувати. Їх немає 
як із боку ЄС, так і з боку країн-
партнерів. Але хочемо, щоб ці 
передумови з обох боків були за 
можливості досягнуті».  

У спільній декларації саміту 
йдеться про можливе завер-

шення перемовин з Україною до 
кінця цього року. Слово «мож-
ливе» тут ключове. У Варшаві 
стало також зрозуміло, що про-
цес ратифікації Угоди про асоціа-
цію в українському випадку 
точно не буде суто технічним. Ре-
путація нашої держави підмо-
чена в короткостроковій перспек-
тиві незворотньо. «У ЄС є країни, 
які скептично ставляться до 
України. І для того щоб не піді-
грівати ці скептичні настрої, ми 
не хотіли б допускати думки про 
негативний сценарій вирішення 
проблеми Юлії Тимошенко», – 
констатував міністр європей-
ських справ Польщі Міколай До-
вгілевич у розмові з нашими 
журналістами. Це найлаконічні-
ший опис взаємозалежності між 
ратифікацією угоди з Україною 
та судовими процесами над екс-
урядовцями в Україні.   

пРИКЛАД 
ДЛя ЗАРОЗУміЛИХ
Зовсім трохи за приділеною ува-
гою політиків та медійників 
українському поступалося біло-
руське питання. Те, що було на-
звано журналістам гучно «де-
маршем» білоруської влади на 
саміті, у реальності видавалося 
вельми безпафосним. Міністр 

СХІДНІ 
ПАРТНЕРИ. 
Тепер 
президенти 
Грузії, 
Азербайджану 
та України 
мають нагоду 
поспілкуватися 
не лише на 
самітах ГУАМ

ЦІКАВА БЕСІДА. 
Німецький канцлер 
Анґела Меркель провела більше 
часу на зустрічі з білоруськими 
опозиціонерами, ніж з 
українським президентом
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закордонних справ Білорусі Сяр-
гєй Мартинов від участі у форумі 
відмовився. Президент Аляк-
сандр Лукашенка є невиїзним 
до країн ЄС. Відповідно єдиною 
посадовою особою, яка гіпоте-
тично могла брати участь у са-
міті, залишався посол Білорусі в 
Польщі Віктар Гайсьонак. Він 
справді долучився до підготовки 
до нього. Встиг трошки поскан-
далити з організаторами, коли 
ті неправильно написали його 
прізвище на веб-сайті. Що-
правда, і через кілька днів після 
його звернення помилку так і не 
виправили. Але проблема була 
не граматична, а насамперед 
протокольна. У межах саміту, 
приміром, відбулася вечеря на 
рівні голів делегацій, які пере-
важно очолювали або прези-
денти, або прем’єри, а також 
ланч на такому самому рівні. Так 
виходило, що білоруський посол 
мав всістися десь між угорським 
прем’єр-міністром Віктором Ор-
баном та німецьким канцлером 
Анґелою Меркель. Білорусам по-
яснили, що є протокол, що посол 
не може представляти країну на 
заходах, де формально передба-
чений інший рівень презентації. 

У той час як офіційний  
Мін  ськ активно ображався, біло-

руські опозиціонери зустрічали-
 ся з Меркель і Туском. У коридо-
рах прем’єрської канцелярії були 
помічені практично всі відомі 
тамтешні опозиційні політики з 
тих, що наразі на волі умовно чи 
безумовно: Уладзімір Някляєв, 
Віталь Римашевскі, Анатоль Ля-
бедзька. Вони були налаштовані 
оптимістично, піс  ля офіційних 
зустрічей активно з усіма спілку-
валися в кулуарах. Анґела Мер-
кель з ними розмовляла півтори 
години. Для порівняння: з Вікто-
ром Януковичем бундесканцлер 
спілкувалася менше від заплано-
ваних 40 хвилин. Білорусі ЄС по-
обіцяв $9 млрд для модернізації 
економіки в обмін на вільні пар-
ламентські вибори та звільнення 
й реабілітацію всіх політичних 
в’язнів. Щодо ситуації в країні на 
саміті було прийнято окрему де-
кларацію. Під нею підписалися 
лише члени ЄС. А ось Україна не 
поспішила поставити підпис під 
відкритою і прямою оцінкою ре-
жиму Лукашенки.

Загалом на саміті було ство-
рено кілька додаткових можли-
востей для держав, які прагнуть 
інтегруватися до Європи. На-
самперед ідеться про започат-
ковані ініціативи співпраці, які 
за бажання можна перетворити 
на майданчики для інтеграції 
представників владних струк-
тур, бізнесу і громадського сек-
тору країн – членів ЄС і їхніх 
східних сусідів. Фінансування 
програми Східного партнерства 
на 2012–2013 роки вдалося дещо 
збільшити: має бути виділено 
додаткових €150 млн, а в спіль-
ній декларації взагалі закріп -
лена сума €1,9 млрд на період 
2010–2013-го в межах двосто-
ронніх та регіональних програм 
із ЄС. Було анонсовано й нові 
проекти, як-от Східноєвропей-
ська платформа з енергоефек-
тивності та довкілля. Найініціа-
тивнішою у прагненні скориста-
тися з наданих можливостей 
видається Молдова, яку вже 
кілька років називають новим 
улюбленцем ЄС після занепаду 
«помаранчевої мрії» в Україні; 
чи не єдиною країною з реаль-
ною історією успішних реформ 
у регіоні залишається Грузія. 
Україна ж замість природної (за 
потенціалом і можливостями) 
ролі лідера знову змушена ви-
трачати час і зусилля на ви-
правдання перед світом забага-
нок своїх можновладців. 
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Н
авесні 1996 року Пар-
ламентська асамблея 
Ради Європи завзято 
обговорювала вступ РФ 

до Ради Європи. Чи вплине 
членство в ПАРЄ на Росію? 
Чи, навпаки, Москва матиме 
вплив на ПАРЄ? Перша націо-
нальна російська делегація 
1996-го долучилася до всіх 
п’яти політичних груп в 
Асамблеї (хоча декого, як ось 
Жиріновского, не запрошу-
вали в жодну). До Ліберальної 
групи входили депутати від 
«Яблока» і Союзу правих сил, 
які не підтримували держав-
ної політики РФ у питанні, зо-
крема, Чечні. 

Оптимісти сподівалися по-
бачити більш європейську Ро-
сію. Але після виборів 2003-го, 
коли 4/5 складу Держдуми 
стали пропутінськими, почало 
здаватися, що змінилася радше 
сама Рада Європи. Моніторинг 
ситуації в РФ став рідкісним 
явищем і вважається втручан-
ням у «внутрішні справи». 

пРАЦЮЮчИ НАД 
пАРТійНИм КУРсОм
Зазвичай парламентська сис-
тема, де національні делегації 
в міжнародних організаціях 
складаються з представників 
усіх партій, обраних до законо-
давчих органів відповідних 
держав, є перевагою. З таким 
устроєм організація може пра-
цювати, незважаючи на кор-
дони між країнами, де кожна 
група об’єднує однодумців із 
різних куточків світу. Однак 
система діє лише у разі, якщо 
групи справді різняться між 
собою цінностями, а всередині 
кожної з них утворюється ме-
режа взаємної мотивації. Неви-

конання цієї вимоги породжує 
інтриги. 

Розподіл на партійні групи, 
які згуртовують представників 
різних країн, відіграє ще вирі-
шальнішу роль у Європей-
ському парламенті, тим паче 
що має значно більший вплив 
на законодавчі механізми чле-
нів Євросоюзу. (Парламент ЄС 
поділений на сім груп, у той час 
як ПАРЄ – лише на п’ять.) 

УчАсТь  
УКРАїНсьКОї ГРУпИ 
Багато нових членів ПАРЄ, у 
яких не було партій, що пра-
цювали на основі цінностей, 
сумнівалися, до якої групи 
вступати, а останні, своєю чер-
гою, теж вагалися, кого при-
ймати. 

Комуністи від України всту-
пили до Об’єднаних лівих. Бю-
тівці спочатку були і серед со-
ціалістів, і серед лібералів, і в 
консервативно-християнській 
Європейській народній партії; 
нашоукраїнці входили до лібе-
ралів та ЄНП. Але 2007 року 
обидві політсили вирішили 
приєднатися до ЄНП одним 
блоком. Регіонали нині пред-
ставлені серед соціалістів і єв-
ропейських демократів (остан-
 ні, до речі, сповідують консер-
ва тивно-націоналістичні цін-   
ності) 50 на 50. Тільки Яну-   
кович-молодший поки що не 
входить до жодної з груп. Лит-
вин приєднався до лібералів 
(разом з одним регіоналом і 
Сергієм Головатим).

У 2007 році БЮТ першим  
у Європейському парламенті 
формалізував відносини з ЄНП. 
А торік у листопаді ПР під- 
писала договір про співпрацю 
із соціалістами – традицій-
ними опонентами Європей-
ської народної партії. Такий 
розподіл, помножений на ак-
тивність БЮТ у ЄНП, сприяє 

жорсткості позиції європей-
ських консерваторів щодо Яну-
ковича та їхній пильній увазі 
до інформації про те, що ко-
лишні міністри України є 
жертвами вибіркового право-
суддя. 

яК сТАТИ  
пРеЗИДеНТОм пАРЄ? 
20 років тому чотири партії 
(без Об’єднаних лівих) погоди-
лися працювати за принципом 
ротації. Замість того щоб вла-
штовувати виборчі кампанії, 
президент, призначений гру-
пою, має після обрання співп-
рацювати з президентським 
комітетом із лідерів п’яти 

Рада Європи – Росія, Україна: хто на кого впливає?
Позиції недемократичних сил у Парламентській 
асамблеї Ради Європи не дають їй змоги повною 
мірою виконувати свої основоположні функції: 
захист прав людини і верховенства права

Автор: 
Ганне северінсен

Осіння сесія 
Парламент-
ської асамблеї 
Ради Європи 
відзначилась 
непорозумін-
ням довкола 
України. У 
Бюро ПАРЄ 
(складається з 
голів політич-
них груп і ко-
місій) не під-
тримали ідеї 
позачергових 
дебатів щодо 
нашої дер-
жави. Питання 
винесли на се-
сію, і хоча 
більшість при-
сутніх (82 го-
лоси проти 
69) вислови-
лися за цей 
захід, необхід-
них двох тре-
тин голосів на-
брано не 
було. Як ствер-
джують самі 
депутати, такі 
ситуації свід-
чать про певні 
проблеми 
Асамблеї та 
необхідність її 
реформу-
вання. Більше 
про коріння 
неефектив-
ності організа-
ції – у матері-
алі Ганне Се-
верінсен, 
екс-
доповідача 
Моніторинго-
вого комітету 
ПАРЄ щодо 
України,  
колишньої за-
ступниці  
голови Лібе-
ральної  
групи в ПАРЄ
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груп. Вони також узгоджують 
кандидатури голів комітетів і 
їхніх заступників, а ще важли-
вих доповідачів на ротаційній/
пропорційній ос но  ві. Ця до-
волі прагматична схема, на 
перший погляд, може здава-
тися не зовсім демократичною 
і часом спантеличує, оскільки 
призначена особа не здобула 
свою посаду завдяки більшості 
голосів, отриманій на «віль-
них» виборах. Але очевидно, 
що вона дає надію тим лідерам 
груп, які мають час зачекати 
до наступних виборів очіль-
ника ПАРЄ. 

2008 року була черга Євро-
пейської демократичної групи 

висувати президента Асамблеї, 
що могло привести в це крісло 
росіянина Міхаіла Марґєлова з 
провладної «Єдиной России» 
(тоді третину групи становили 
представники пропутінських 
сил, від них був і її голова). Щоб 
уникнути цього, правила рота-
ції дещо змінили, тому пре-
зидентом на 2008–2010 роки 
став іспанський соціаліст Луїс-
Марія де Пюіг, оскільки група 
останніх була вдвічі численні-
шою за європейських демокра-
тів. Однак 2010-го знову на-
стала черга європейських демо-
кратів, і вони обрали турка 
Мевлюта Чавушоглу, який від-
крито обстоює в ПАРЄ інтер-

еси Росії (див. Тиждень,  
№ 27/2011).

До речі, ротація ледь не 
стала традиційним способом 
обрання генерального секре-
таря Ради Європи. Але Комітет 
міністрів виступив проти і від-
мовився висувати кандидата 
(на що вони мали право), який 
до того не обіймав посади 
прем’єр-міністра або аналогіч-
ної їй. Отже, Асамблеї відмо-
вили в можливості обрання 
(на що вона мала право) од-
ного зі «своїх». Це призвело до 
кризи два роки тому, з якої 
після трьох місяців життя без 
генерального секретаря пере-
можцем вийшов Комітет міні-
стрів. 

ХТО ВИсТУпИТь  
пРОТИ сТАНОВЛеННя 
АВТОРИТАРИЗмУ 
В УКРАїНі? 
У лютому 2010 року президент 
ПАРЄ Мевлют Чавушоглу при-
вітав новообраного президента 
України. Він пообіцяв, що най-
ближчим часом з’явиться на-
года припинити її моніторинг. 
А у вересні, після сумнівного з 
погляду права розширення пов-
новажень Януковича, Чавушо-
глу відвідав Київ у межах візиту 
від ПАРЄ і похвалив владу за 
встановлення «стабільності». 
Крім того, за збігом обставин із 
травня до листопада Україна 
головує в Комітеті міністрів, 
оскільки надійшла її черга (за 
алфавітом). 

Це означає, що в такий дуже 
вразливий період для україн-
ської демократії, захисту прав 
людини і верховенства права, 
які є основоположними ціннос-
тями Ради Європи, очолюва-
тиме її уряд Януковича, до 
якого входять регіонали, а в 
Асамблеї головуватиме прези-
дент, призначений групою єв-
ропейських демократів, у якій 
третину становлять представ-
ники путінської «Єдиной Рос-
сии» і до якої ПР делегувала по-
ловину своїх представників у 
ПАРЄ. 

Я певна, що більшість в 
Асамблеї турбує розвиток подій 
в Україні. І, безперечно, органі-
зація має чимало ефективних 
механізмів моніторингу, які мож-
 на задіяти. Але тверду позицію 
потрібно виробити вже зараз! 
Адже профілактика краща за 
лікування. 

Рада Європи – Росія, Україна: хто на кого впливає?

ЗАДОВОЛЕНІ 
ОДНЕ ОДНИМ.
Механізм 
призначення 
керівництва 
ПАРЄ може 
грати на руку 
не вельми 
демократичним 
країнам
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ПІТИ НЕ 
МОЖНА 
ЗАЛИШИТИСЯ.
Голова ВСУ 
Онопенко має 
підтримку 
суддів, але не 
партії влади

судове рейдерство
Не в змозі прямим наскоком змінити голову Верховного Cуду, 
влада шукає обхідні маневри

Т
ермін повноважень остан-
нього нерегіонала у вла  ді, 
очільника Верховного Cуду 
України Василя Онопенка, 

який працював на цій посаді від 
2006 року, сплив 29 вересня. Те-
пер команда Віктора Януковича 
має шанс привести в його крісло 
свою людину. І навіть приготу-
вала кілька варіантів.

Попри те, «взяття» цього 
державного органу буде для ре-
гіоналів нелегким. Онопенко 
вирішив висувати свою канди-
датуру на другий термін; за ін-
формацією джерела Тижня у 
ВСУ, він має підтримку біль-
шості «верховних» суддів і може 
сподіватися на позитивний для 
себе результат.

Такий розвиток подій аж 
ніяк не задовольняє Адміністра-
цію президента. Отож, за інфор-
мацією нашого видання, регіо-
нали розробляють нові стратегії 
«штурму» ВСУ. Як розповідають 
у парламентському комітеті з 
питань правосуддя, влада нині 
вдається до шантажу суддів: 
мовляв, якщо підтримаєте кан-
дидатуру на посаду голови, яка 
влаштовує владу, – Верховному 
Суду повернуть обрізані судовою 
реформою повноваження. Про-
 те, як прогнозує заступник го-
лови комітету Юрій Кармазін, 
тиск на суддів може зміцнити 
позиції Онопенка.

КРісЛО 
ДЛя сВОГО сеРеД сВОїХ
Опозиційний голова ВСУ (Ва-
силя Онопенка вважають близь-
ким до БЮТ, оскільки до роботи 
на своїй посаді він був народ-
ним депутатом від цієї політич-
ної сили) давно не давав спокою 
команді Віктора Януковича. 
Особа очільника Верховного 
Суду стала головною причиною 
урізання його повноважень у 
ході судової реформи. Не обі-
йшлось і без спроби позбутися 

Автор: 
Аліна пастухова

головного судді раніше, ніж за-
кінчиться термін його каденції. 
У березні 19 суддів ВСУ винесли 
на порядок денний питання про 
недовіру Онопенку. Мотивом 
таких дій стало те, що його ді-
яльність начебто призвела до 
політизації органу. Але спроба 
вигнати голову провалилася: за 
недовіру йому проголосували 
17 із 46 осіб, які брали участь у 
голосуванні.

Те, що по завершенні терміну 
повноважень Онопенка у влади 
знову виникли проблеми із  
просуванням на його посаду ло-
яльної до біло-блакитних осо-     
би, остаточно стало зрозуміло 
наприкінці минулого місяця. 
Окружний адміністративний 
суд міста Києва заборонив Вер-
ховному Суду проводити пле-
нум, призначений на 30 вере-
сеня. Саме на ньому мали оби-
рати нового голову. Мотивом 
такого рішення став позов судді 

ВСУ Миколи Пінчука про виз -
нан  ня бездіяльності держор-
гану. Суддя звинуватив установу 
на Пилипа Орлика в тому, що 
вона не повідомила його про за-
планований на 30 вересня пле-
нум. Також Пінчук вимагає ви-
знати протиправним березневе 
рішення пленуму ВСУ про забо-
рону йому брати участь у голосу-
ванні за недовіру Онопенку. Цей 
суддя, якого працевлаштували 
до Вищої кваліфікаційної комі-
сії, як і його колега Ігор Самсін, 
котрий її очолив, були відсторо-
нені від участі в пленумах Вер-
ховного Суду.

Нардепи – члени парла-
ментського комітету з питань 
правосуддя, які не входять до 
ПР, побачили в рішенні Окруж-
ного суду політичний підтекст – 
труднощі із затвердженням на 
посаді голови ВСУ кандидата 
від влади. «Коли місцевий суд 
забороняє збиратися конститу-
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мОЖЛИВі меТОДИ 
ЗАХОпЛеННя ВсУ: ТИсК НА 
сУДДіВ, ЗміНА ЗАКОНУ, 
КАДРОВі пеРесТАНОВКИ

ційним органам – це класична 
рейдерська схема. Як можна за-
боронити пленум, коли в зако-
нодавстві зазначено, що він по-
винен відбутись! Як може суд не 
дозволити збиратись колегіаль-
ному органу! За такою логікою 
можна заборонити це парла-
менту, Кабміну», – обурюється 
нунсівець Юрій Кармазін. На 
думку депутата, за рейдерською 
схемою стоять інтереси влади. 
Такої ж думки дотримуються і 
його колеги.

«Ініціатором цього позову й 
винесення цієї ухвали є члени 
Вищої кваліфкомісії суддів, а 
вона сформована після прове-
дення судової реформи. Отже, 
зрозуміло, що Вища кваліфко-
місія абсолютно орієнтована на 
діючу владу, на Адміністрацію 
президента. Отже, цього рі-
шення не могли винести без 
узгодження з АП», – стверджує 
позафракційний нардеп Свя-
тослав Олійник, який входить 
до парламентського Комітету з 
питань правосуддя.

Згідно із законодавством го-
лову ВСУ має бути обрано з кола 
його суддів. І серед основних 
претендентів на крісло Оно-
пенка сьогодні називають якраз 
Самсіна, якого вважають близь-
ким до батька судової реформи 
Андрія Портнова. Ще один пре-
тендент на посаду голови ВСУ – 
Віктор Кривенко, який очолю-
вав Судову палату в адміністра-
тивних справах Верховного 
Суду. Розмови про те, що Кри-
венко може стати наступником 
Онопенка, почали з’являтися 
ще в березні. Конкуренцію Оно-
пенку намагатиметься скласти 
також суддя Микола Коротке-
вич, який був головою палати 
ВСУ з кримінальних справ.

Окружний адмінсуд заборо-
нив проведення пленуму до за-
вершення розгляду справи по 
суті. Водночас пленум ВСУ, на 
якому має бути обраний його но-
вий очільник, відповідно до за-
кону, зобов’язаний зібратись 
упродовж місяця від дня завер-
шення повноважень голови Вер-
ховного Суду. Отже, на «агіта-
цію» суддів ВСУ влада має час 
до 30 жовтня. Потім пленум до-
ведеться проводити незалежно 
від того, чи виявиться її кампа-
нія успішною.

Перший аргумент для пере-
конання, схоже, вже знайдено. 
Ще в березні в парламенті 

з’явився законопроект «Про вдо-
сконалення роботи Верховного 
Суду України», яким запропо -
новано новий спосіб усунення 
членів ВСУ від виконання своїх  
пов  новажень. Цей документ 
фактично передбачив їх поділ 
на два сорти. Перший – ті, хто 
здійснює правосуддя (20 осіб), 
і другий – ті, хто ні (решта 29). 
Останніх позбавлено права 
брати участь у розгляді справ, 
вони можуть займатися лише 
аналізом судової практики і вно-
сити пропозиції щодо вдоскона-
лення законодавства та його за-
стосування. Рішення про поділ 
суддів на сорти має приймати 
Вища кваліфікаційна комісія. До 
того ж їй надано право робити 
це щодо конкретної персони на-
віть за її відсутності.

Зараз цей законопроект пе-
ребуває на стадії другого чи-
тання. І, за словами депутата 
Кармазіна, може з’явитись на 
порядку денному сесії Верховної 
Ради вже найближчими днями.

Окрім незручного для суддів 
законопроекту, влада має ще 
один засіб тиску на ВСУ – так 
зване офісне питання. Ще 
2010 року в Кабміну виникла 
ідея виселити Верховний Суд із 

приміщення по вулиці Пилипа 
Орлика й передати його Вищому 
спеціалізованому суду з цивіль-
них справ, створеному в процесі 
судової реформи. Дійшло до 
з’ясуваня стосунків через Вищий 
адмінсуд, який улітку визнав за-
конним відповідне розпоря-
дження уряду. Питання про пе-
реселення ВСУ досі залишається 
невирішеним, і влада в будь-
який момент може згадати про 
нього, щоб попсувати нерви суд-
дям Верховного Суду.

ХіД КіВАЛОВИм
Крім призначення на посаду 
голови Верховного Суду лояль-
ного до регіоналів судді влада 
розглядає й інший варіант, 
який може здатися членам ВСУ 
ще менш привабливим, – про-
ведення провладного канди-
дата, який не має досвіду ро-
боти в Суді.

Щоб реалізувати цю схему, 
можна скористатися тим, що за-
кон дозволяє обіймати посаду 
голови ВСУ суддям Конститу-
ційного Суду. Про цей сценарій 
розмови точилися ще навесні, 
коли було здійснено спробу від-
правити у відставку Онопенка. 
Тоді серед претендентів на його 
крісло без досвіду роботи у ВСУ 
називали нардепа від ПР Сергія 
Ківалова, який зараз очолює 
парламентський Комітет із пи-
тань правосуддя, та представ-
ника АП Андрія Портнова.

Наприкінці вересня відкри-
лися реальні можливості вті-
лити цей план у життя. У зв’язку 
із завершенням терміну повно-
важень пішов у відставку суддя 
Конституційного Суду Павло 
Ткачук. На цю посаду він був 
призначений за квотою Верхо-
вної Ради. Тепер парламентська 
більшість має нагоду зробити 
його наступником лояльну до 
влади особу, яка зможе претен-
дувати на місце голови Верхо-
вного Суду.

Сьогодні Портнова серед 
кандидатур на місце голови ВС 
не називають. А ось Ківалова й 
далі вважають одним із голо-
вних претендентів від влади, 
хоча депутат і заперечує плани 
очолити ВСУ.

За інформацією джерел 
Тижня в парламентському Ко-
мітеті з питань правосуддя, 
окрім Ківалова у списку претен-
дентів на крісло Онопенка фігу-
рує кілька суддів КСУ, близьких 
до «донецьких», та заступник 
генпрокурора.

Уведенню до складу ВСУ 
сторонньої особи може сприяти 
й розроблений депутатом від 
ПР Іриною Бережною законо-
проект № 9151. Документ про-
понує законодавчо закріпити 
кількісний склад ВСУ, який іс-
нує сьогодні, – 48 осіб, із чого 
може скористатися влада.

Хто з претендентів на по-
саду голови ВСУ стане єдиним 
кандидатом від влади, в Адмі-
ністрації президента вирішува-
тимуть ближче до завершення 
терміну, наданого законом для 
проведення відповідного пле-
нуму Верховного Суду. Та якщо, 
попри всі старання й багатохо-
дові комбінації регіоналів, пере-
може нелюбий владі Онопенко, 
ВСУ, вочевидь, доведеться готу-
ватися до нових урізань повно-
важень. 
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переділ власності вже сьогодні
Законопроект про декриміналізацію економічних злочинів дає 
добро на реалізацію рейдерських схем

і
ніціатива Віктора Януковича 
щодо «гуманізації» кримі-
нальної відповідальності за 
економічні злочини (№ 9221) 

стала одним із «найкреативні-
ших» заходів владної команди 
останнього часу, хоча сама ідея 
для чинного президента не нова. 
Ще 2007 року він як прем’єр вно-
сив до парламенту законопроект 
(який став законом), що «гумані-
зував» кримінальну відповідаль-
ність за економічні злочини. Од-
нак положення нинішнього до-
кумента просто фонтанують 
креативом, який може бути вико-
ристаний у сумнівних операціях.

ЗДАВАЛОся Б, 
пРИчОмУ ТУТ пОРТНОВ?
Ідеї гуманізму, пошуку додат -
кових бюджетних надходжень, 
тим більше за рахунок недо-
отримання хабарів слідчими та 
суддями, святі. Але це, м’яко ка-
жучи, дуже звужене розуміння 
цілей того, що подав Віктор Яну-
кович до Верховної Ради. Згада-
ний документ значно масштабні-
ший, він створює правову основу 
для переділу власності в Україні: 
державної, комунальної та при-
ватної. Її переділ – це дуже кон-
кретні дії з незаконної зміни 
власника: умисне доведення під-
приємства до банкрутства, фік-
тивне банкрутство, неконку-
рентна приватизація, рейдер-
ство… Перелік таких злочинів 
можна продов жувати. Доки вони 
караються законом у вигляді по-
збавлення чи обмеження волі, 
доти є хоч якісь засоби стриму-
вання. Але пропоновані в законо-
проекті № 9221 зміни до 
Кримінально-процесуального, 
Кримінального кодексів, до Ко-
дексу про адмінправопорушення 
та інших актів усувають і ці 
бар’єри. Складається враження, 
що документ писали з великим 
знан  ням справи.

До речі, як можна судити з 
пояснювальної записки до зако-
нопроекту, його розробляли під 
керівництвом радника прези-
дента Андрія Портнова. Сьо-

Автор: 
 Андрій Дуда

годні про нього згадують як про 
колишнього керівника юридич-
ної служби Юлії Тимошенко, 
який зрадив свою патронесу. 
Але перед тим як піти до неї на 
службу, Портнов і пов’язувані з 
ним юридичні фірми часто зга-
дувалися ЗМІ в матеріалах про 
рейдерський бізнес... 

ЩОБ У НАс Усе БУЛО,
А НАм ЗА Це НічОГО Не БУЛО
Інакше кажучи, якщо ви злодій 
чи рейдер або обслуговуєте їхні 
інтереси, ваше життя поліпшу-
ється вже сьогодні. Приміром, за 
ст. 233 Кримінального кодексу 
незаконна приватизація держав-
ного та комунального майна досі 
карається позбавленням волі на 
термін від трьох до п’яти років. 
Але «гуманний» закон (поки що 
у вигляді проекту) за ці самі дії 
встановлює значно легше пока-
рання – 5–10 тис. неоподаткову-
ваних мінімумів доходів грома-
дян, тобто від 85 тис. до 170 тис. 
грн. Таким чином, тепер можна 
дерибанити державну і кому-
нальну власність, вартість якої в 
рази перевищує запропоновані 
штрафи, напра  во-наліво. Вдас  ть-
 ся – добре, а ні – невелика втрата, 
якихось $10–20 тис. Для тих, хто 
краде мільйонами, це не гроші. 

Поширеним способом пере-
ділу власності є штучне і фік-
тивне банкрутство. Маніпуляції з 
банкрутством зазвичай є части-
ною приватизаційної схеми: спо-
чатку досягається фінансова не-
спроможність підприємства, а 
потім його задешево купують. 
Так ось, досі за це карають штра-
фом 8,5–13,5 тис. грн або обме-
женням волі до трьох років. Тепер 
же його збільшили (максималь-
ний – 51 тис. грн), але обмеження 
волі скасували. Знову ж таки, що 
таке для людини, яка банкрутує 
підприємство вартістю $10 млн з 
метою його захоплення, штраф у 
розмірі $6,4 тис.?   

Побіжний огляд судових рі-
шень за останні роки демонструє 
неабияке поширення фіктивного 
банкрутства. Сьогодні за це пе-

редбачено штраф або обмеження 
волі до трьох років. Згідно з про-
понованими змінами, якщо такі 
дії завдали великої матеріальної 
шкоди кредиторам або державі, 
передбачається покарання штра-
фом від 12,75 тис. до 34 тис. грн. 
При цьому велика матеріальна 
шкода відраховується від 8,5 тис. 
грн. Коментарі, як бачимо, зайві. 
Вкрав – заплатив, кради далі.

Сьогодні у Кримінальному 
кодексі є ст. 222 «Шахрайство з 
фінансовими ресурсами». Вона 
встановлює відповідальність за 
надання неправдивої інформа-
ції під час отримання трансфер-
тів. Наприклад, державним бю-
джетом передбачений багато-
мільйонний трансферт на 
підтримку виробників сільсько-
господарської продукції. Якщо 
хтось спробує надати неправ-
диві відомості, нібито він підпа-
дає під отримання такої дотації, 
то за це чинна ст. 222 встанов-
лює відповідальність від 8,5 тис. 
до 17 тис. грн або обмеження 
волі до трьох років. Зрозуміло, 
що заплатити штраф $1–2 тис. – 
це одна справа, а загриміти на 
три роки навіть з «обмеженням 
волі» – зовсім інша система 
стримувань. Якщо ж правопо-
рушник повторить такий зло-
чин (або завдасть великої мате-
ріальної шкоди), то за це зараз 
світить позбавлення волі від 
двох до п’яти років, тобто до 
п’яти років тюрми. Тільки поду-
мати, яке бездуховне ставлення 
до тих, хто розпилює бюджет! 
Цю помилку вирішив випра-
вити президент. Законопроек-
том № 9221 гуманізм віднов-
лено. Тепер за спроби неправо-
мірного отримання дотації чи 
субвенції передбачена відпові-
дальність від 17 тис. до 51 тис. 
грн, а за повторне правопору-
шення (або у випадку завдання 
великої шкоди) – від 51 тис. до 
170 тис. грн. І ніякої тюрми.

Ну і, звичайно, переділ ре-
сурсів є неможливим без опану-
вання фінансових потоків у 
контрабандному бізнесі. Cьо -
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годні, якщо контрабандний то-
вар оцінюється в суму, більшу 
від 17 тис. грн, або якщо йдеться 
про «стратегічно важливі сиро-
винні товари, щодо яких законо-
давством встановлено відповідні 
правила вивезення за межі 
України», то порушнику загро-
жує позбавлення волі на строк 
від трьох до семи років із конфіс-
кацією предметів контрабанди. 
Натомість у президентському 
законопроекті пропонується 
взагалі вилучити з диспозиції ч. 
1 ст. 201 контрабанду у великих 
розмірах (понад 17 тис. грн) та 
контрабанду стратегічно важли-
вих сировинних товарів. Тепер 
за неї (за винятком культурних 
цінностей, зброї, боєприпасів 
тощо) ніхто не сідатиме.

АНТИКОРУпЦія – сТОп
Правова база під перерозподіл 
фінансових потоків і переділ 
власності в державі буде непов -
ною, якщо не убезпечити від 
тюрми тих, хто легітимізує та-     
кі операції. У законопроекті 
№ 9221 і про це подбали: тут за-
кладено норми щодо пом’як -
шення кримінальної відпові-
дальності для осіб, які виконують 
публічні функції. Якщо за чин-
ним законодавством зловжи-
вання повноваженнями неза-
лежного посередника, члена тру-
дового арбітражу, третейського 
судді з боку аудитора, нотаріуса, 
оцінювача, експерта, арбітраж-
ного керуючого, третейського 
судді тощо карається виправ-
ними роботами на строк до двох 
років, або арештом на строк до 
шести місяців, або обмеженням 
волі на строк до трьох років, то за 
президентським законопроектом 
такі дії тягнуть за собою лише 
штраф від 17 тис. до 51 тис. грн, 
тоді як хабарі у цій сфері, як пра-
вило, меншими за $1 тис. не бува-
ють. Аналогічно з переліку санк-
цій для тих, хто підкуповує ауди-
тора чи нотаріуса, вилучено 
«обмеження волі на строк до двох 
років» – в Адміністрації прези-
дента пропонують за це лише 
штрафувати. Варто зазначити, 
що кримінальна відповідаль-
ність осіб, які виконують публічні 
функції, була запроваджена саме 
антикорупційними законами 
Вік    тора Януковича, ухваленими 
7 квітня 2011-го. Тобто не минуло 
й півроку, як президент наступив 
на горло власній антикорупцій-
ній пісні.   

Зміни до законодавства України, 
які роблять злодіїв «у законі» (вибране)

Фіктивне банкрутство. Свідомо неправдива офіційна заява підприємця 
про фінансову неспроможність виконання вимог кредиторів та зобов’язань 

перед бюджетом із завданням збитків більш як на 8,5 тис. грн

Штраф 12 750–34 тис. грн 
або обмеження волі на строк до трьох років

Штраф 12 750–34 тис. грн

Доведення до банкрутства, тобто умисне вчинення дій, що призвели до стійкої фінансової 
неспроможності суб’єкта господарської діяльності, якщо це завдало шкоди на суму, більш як 8,5 тис. грн

Штраф 8 500–1 300 грн або обмеження 
волі на строк до трьох років із позбавленням 
права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до трьох років

Штраф 34 тис. – 51 тис. грн 
із позбавленням права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років

Незаконні дії в разі банкрутства, тобто умисне приховування майна, відомостей про майно, 
фальсифікація документів тощо в період провадження у справі про банкрутство, 

які завдали шкоди в обсязі більш як 8,5 тис. грн

Штраф 1 700–8 500 грн або арешт на строк 
до трьох місяців із позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років

Штраф 8 500–17 тис. грн

Недотримання особою обов’язкових умов щодо приватизації державного, комунального 
майна або підприємств та їх подальшого використання

Штраф 1 700–6 800 грн або виправні роботи 
на строк до двох років

Штраф 1 700–6 800 грн

Незаконна приватизація державного, комунального майна шляхом заниження його вартості, 
підробки документів, приватизація майна, яке не підлягає приватизації

Позбавлення волі на строк від трьох 
до п’яти років

Штраф 85 тис. – 170 тис. грн 

Незаконна приватизація державного, комунального майна у великих обсягах 
(більш як 17 тис. грн) або вчинена групою осіб за попередньою змовою

Позбавлення волі на строк від 5 до 12 років 
із конфіскацією майна або без такої 

Штраф 425 тис. – 595 тис. грн 
із конфіскацією майна або без такої 

Шахрайство з фінансовими ресурсами. Надання підприємцем свідомо неправдивої інформації 
органам влади, іншим кредиторам із метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів 

чи пільг щодо податків

Штраф 8 500 – 17 тис. грн або обмеження волі 
на строк до трьох років, із позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років 

Штраф 17 тис. – 51 тис. грн 
з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років 

Шахрайство з фінансовими ресурсами, що вчинене повторно або завдало великої 
матеріальної шкоди

Штраф 8 500 – 17 тис. грн або обмеження волі 
на строк до трьох років, із позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років 

Штраф 17 тис. – 51 тис. грн 
з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років 
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Бонд. Держбонд  
Влада прагне зіскочити з «боргової голки» МВФ, однак не готова до 
економічної ломки. У 2012-му держборг України та фіскальне 
навантаження зростуть. У 2013-му дефолт може стати реальністю

Днями вітчизняний ін-
формаційний простір 
сколихнула не те щоби 
неочікувана, але приго-

ломшлива новина: за кілька го-
дин Україна може опинитись у 
стані технічного дефолту. Тиж-
день не раз звертав увагу на 
численні ризики, пов’язані з 
тим, що приріст держборгу в 
останні роки неприпустимо пе-
ревищує темпи збільшення 
ВВП. Однак при цьому увага ак-
центувалася переважно на зов -
нішніх зобов’язаннях уряду, 
Нацбанку та держустанов Укра-

Автор:
марія 

мінська

їни, себто на боргах, номінова-
них у вільноконвертованих ва-
лютах. І так чи інакше автори 
робили висновок, що дестабілі-
зації ситуації на внутрішньому 
ринку навряд чи можна уник-
нути з огляду на параметри дер-
жавного та сукупного боргів 
(докладніше див. Тиждень, 
№ 31/2011), однак час «де-
фолту» не уточнювався. Здава-
лося, що нестабільне становище 
в Україні напередодні прове-
дення фінальної частини Євро-
2012 економічно невигідне ні-
кому, зокрема й зовнішнім по-

зичальникам. І тут… виступив 
Всеукраїнський центр спри-
яння підприємницькій діяль-
ності: «Починаючи з п’ятниці, 
23 вересня, Державне казначей-
ство зупинило рух коштів на 
всіх казначейських рахунках на 
центральному та місцевому рів-
нях». І далі висновки: «…така 
ситуація вказує на спробу заку-
мулювати кошти, необхідні для 
погашення до 28 вересня двох 
серій облігацій внутрішньої 
держаної позики на загальну 
суму понад 5,3 млрд грн». 
Справи ніби серйозні!.. Підпри-

22|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 41 (206) 7 – 13.10.2011

ВПРИТУЛ|ДЕржавні фінанси



пРИчИНА ГАЛОпУЮчОї 
емісії ДеРЖОБЛіГАЦій – 
НеОБХіДНісТь пОВеРНеННя 
РАНіше пОЗИчеНОГО 

ємцям не потрібно пояснювати, 
що можуть означати такі відо-
мості, сприйняті за чисту мо-
нету. Теоретичний діапазон на-
слідків такого сприймання – від 
паніки на валютному ринку до 
блокування платежів у реаль-
ному секторі. Якщо уряд не ви-
конує зобов’язань, чого викону-
вати іншим? У житті нічого 
жахливого не сталося. Мінфін 
оприлюднив, а українські банки 
підтвердили інформацію: дер-
жава здійснила виплату за вну-
трішніми бондами в розмірі 3,5 
млрд грн. Схоже, що наприкінці 
вересня хтось змусив-таки уряд 
розрахуватися, зокрема й за до-
помогою тиску через ЗМІ. Але ж 
проблема нарощення держ-
боргу залишається невиріше-
ною, понад те, вона поглиблю-
ється. Як пожартував один екс-
перт: «У Києві спокійніше, ніж у 
Багдаді…»

мАКРОеКОНОмічНИй 
БеКГРАУНД
Українці й далі несуть гроші в 
банки, хоча й незначно мен-
шими темпами, ніж три-чотири 
роки тому. За даними НБУ, за 
шість місяців 2011-го депозит-
ний портфель фізичних осіб зріс 
майже на 10%: із 275 млрд до 302 
млрд грн. Співвітчизників не 
лякають ані повідомлення про 
другу хвилю кризи, ані низькі 
відсоткові ставки: на сьогодні 
фінустанови пропонують у се-
редньому 12% річних, хоча ще на 
початку року можна було про-
дати гроші їм на 5–6% дорожче. 
Найпопулярніші вкла  ди: термі-
ном рік-два, власне, такі депо-
зити і є найдорожчими. 

Банкам, як і в попередні 
роки, важко скидати ліквідність 
у складних умовах економічної 
невизначеності – активне кре-
дитування реального сектору, 
як і раніше, здебільшого лише 
обіцяють. За останніми даними 
НБУ, обсяг кредитів, наданих 
нефінансовим корпораціям, ви-
ріс у 2009–2011 роках від 462 
млрд до 558 млрд грн. Для по-
рівняння – 2008-го (до деваль-
вації гривні) відповідний показ-
ник дорівнював 443 млрд грн. 
Себто з початком кризи банки 
вилучили з реального сектору 
все, що змогли, й ризикувати 
коштами не поспішають З пози-
чених 558 млрд грн сума креди-
тів терміном погашення понад 
п’ять років становить лише 

близько 80 млрд грн (на сер-
пень 2011-го).  

Але мертвим вантажем ко-
шти вкладників не лежать. За 
підсумками першого півріччя 
2011-го, збитки вітчизняної бан-
ківської системи зменшилися в 
7,5 раза. Нещодавно НБУ кон-
статував, що з 176 фін установ 
145 закінчили січень – липень 
із прибутком. Причому в цей 
період обсяги операцій банків 
на фондовому ринку зросли до 
97 млрд грн – на 16,8% порів-
няно з аналогічним періодом 
2010-го. Вони купували корпо-
ративні цінні папери вітчизня-
них емітентів, однак більша 
частина інвестицій припала на 
держоблігації. Якщо станом на 
4 січня 2011-го у власності фі-
нустанов було ОВДП на суму 54 
млрд грн, то вже на початку ве-
ресня – майже на 65 млрд грн. 
Приріст значний – 20%, однак 

менший, ніж за підсумками 
2010 року, коли обсяг держоблі-
гацій у банківському портфелі 
збільшився у 2,5 ра за – з 20 
млрд до 54 млрд грн. У 2011-му 
Мінфін постійно знижував 
ставки за державними цінними 
паперами (до 4,5–5% річних!), 
але навіть з урахуванням цього 
НБУ констатував, що операції 
на валютному ринку та інвести-
ції в цінні папери були для бан-
ків найприбутковішими… Отже, 
нібито все зрозуміло: гроші ро-
блять гроші. Однак, по-перше, 
цей бізнес слабо корелює з ді-
яльністю реального економіч-
ного сектору. По-друге, є всі під-
стави замислитися над його 
природою… Абстрагуючись від 
безлічі параметрів, у тому числі 
й дуже важливих, можна звер-
нути увагу на го ловне: джерело 
погашення ОВДП – кошти, ви-
лучені державою, зокрема, у 
громадян; а кошти, довірені 
останніми банкам, поміж ін-
шого, є джерелом купівлі тих 
самих облігацій. Причому під 
«вилучені державою» можна 
розуміти не лише буквальне 
відрахування грошей до бю-
джету у вигляді податків і збо-
рів, а й традиційне несвоєчасне 

повернення ПДВ, і символічне 
знецінення гривні (зокрема, мо-
нетарне – внаслідок надмірної 
емісії), і багато інших засобів.

Так чи інакше, а спостеріга-
ється статистичний парадокс: 
українці й далі довіряють кошти 
банкам, які в певних обсягах пе-
редовіряють ресурси державі, 
що посилює тиск на реальний 
сектор, аби повертати вже пози-
чене… Чи має така модель пер-
спективу? У цьому контексті не-
минуче постає й інше питання: 
чи є українські ОВДП цінними 
взагалі? Або – ще глибше – з 
чим співвідноситься і на чому 
базується цінність цих обліга-
цій? Останню проблему немож-
ливо вирвати із загальносвіто-
вого контексту, оскільки вона 
пов’язана з низкою інших: ста-
більністю вільноконвертованих 
валют, платоспроможністю дер-
жав, які їх емітують, глобальним 
товарообігом тощо. Деякі відпо-
віді можна відшукати між ряд-
ків у Тижні, № 38/2011, а за-
галом обмежимось інтенцією: 
життя в борг наразі не є при-
йнятним ні на макроекономіч-
ному, ні на мікроекономічному 
рівні… Це, здається, якщо не ро-
зуміє, то відчуває прем’єр Ми-
кола Азаров, який відмовляється 
від збільшення зовнішнього 
боргу, від позики МВФ. І це пра-
вильно. Але ж прикро, що іншої 
стратегії в України немає. Понад 
те, доведеться повертати вже 
отримані позики… 

РіК «ч»  
Не випадково наступного року, 
попри можливі економічні нега-
разди на міжнародному ринку, 
держава розраховує (проект 
держбюжету-2012) на ще більшу 
віддачу з реального сектору, ніж 
цього: 

– податок на доходи фізич-
них осіб – плюс 0,63 млрд грн 
порівняно з планом на 2011-й;

– податок на прибуток під-
приємств – плюс 6,51 млрд грн;

– ПДВ – плюс 21,04 млрд;
– акцизи на товари made in 

Ukraine – плюс 5,36 млрд грн; 
– акцизи на імпортовані то-

вари – плюс 1,41 млрд грн;
– ввізне мито – плюс 1,35 

млрд грн;
– вивізне мито – мінус (!) 

1,77 млрд грн тощо. 
Інтерпретувати ці плани не-

складно: розрекламована «гро-
шова дамба» триматиметься за 

На 20% – до  
65 млрд 

грн  
збільшився обсяг 

ОВДП в портфелях 
українських банків 

від січня 2011-го

До  

415,6 
млрд  

грн  
уряд хоче  
збільшити  

граничний обсяг 
держборгу станом 

на 31 грудня 
2012-го
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рахунок ще більшого фіскаль-
ного навантаження на фізичних 
та юридичних осіб, причому де-
які з експортерів дихатимуть 
дещо вільніше за інших. Вічна 
для України тема, але нею плани 
держави, на жаль, не обмежу-
ються. На 31 грудня 2012-го уряд 
пропонує встановити граничний 
обсяг держборгу на рівні 415,6 
млрд грн (на кінець 2011-го – 
375,6 млрд грн), тобто хоче і далі 
жити в борг. Причому цей прин-
цип продовжують поширювати і 
на державні підприємства: зо-
крема, Кабмін бажає залишити 
за собою право емітувати облі-
гації внутрішньої держпозики 
на 12 млрд грн для купівлі до-
датково випущених акцій НАК 
«Нафтогаз України», на 1 млрд 
грн – для придбання акцій ДП 
«Національна енергетична ком-
панія «Укренерго» та ПАТ «Укр-
гідроенерго» тощо. Вимальову-
ється цікавий розклад: уряд ви-
нен банкам, які викуповують 
ОВДП, МВФ та іншим зовнішнім 
позичальникам (від імені грома-
дян), банки – громадянам, держ-
підприємства (суто формально – 
власність громадян) віддають 
акції уряду. Схоже, що в 2012-му, 
поки українці дивитимуться 
футбол, у країні на тлі глобаль-
ного знецінення грошей набира-
тиме обертів приватизація. Над-
ходженнями від неї, власне, як і 
в попередні роки, частково фі-
нансуватимуть перевищення ви-
датків над доходами – 24 млрд 
грн. А які плани, цікаво, на 
2013–2015 роки в межах означе-
ної і, як доводить досвід останніх 
років п’яти, незмінної стратегії? 
До речі, саме з 2013-го, на думку 
багатьох експертів, питання по-
вернення державних боргів по-
стане руба. Акцій держпідпри-
ємств не вистачить на всіх. Якою 
буде цінність ОВДП України че-
рез кілька років? 

пОТОчНА ЦіННісТь   
В умовах глобальної макроеконо-
мічної невизначеності держоблі-
гації цікавлять багатьох, зо-
крема, своєю відносною надійніс-
 тю. Органи влади США і 
Євросоюзу цим користуються – 
вирішують питання фінансу-
вання бюджетних дефіцитів та 
інші завдання (див. Тиждень, 
№ 38/2011). Суверенні боргові 
папери України вважають ризи-
кованішими, але це не заважає  
керівництву використовувати 
ОВДП як заманеться. Латання 
бюджетних дірок – лише одна з 
цілей. Так, за рахунок емісії цих 
облігацій проводили націоналі-
зацію проблемних фінустанов у 
2009 році (Укргазбанку, банку 
«Київ» і Родовід Банку). 2010-го 
уряд за допомогою боргових па-
перів розв’язував проблему по-
вернення ПДВ. Щоправда, біль-
шість експортерів нововведенню 
не зраділи. (Дехто зацікавився 
борговими паперами: на урядо-
вому рівні розглядали варіант 
розрахунку ПДВ-облігаціями за 
газ НАК «Нафтогаз України».) 
Але загалом цей механізм озна-
чав цілковиту або часткову 
втрату живих коштів. Охочі від-
разу продати папери втрачали 
20–25% (таким був дисконт на 
вторинному ринку), інші чекають 
виплат до середини 2015-го (по 
суті, ПДВ-облігації є амортиза-
ційними: раз на півроку держава 
погашає 10% основного боргу). 

Так чи інакше, а ключова 
причина емісії ОВДП – необхід-
ність повернення наявних бор-
гів. Років 10 тому на рівні Вер-
ховної Ради цей підхід вважали 
неприпустимим. Колишній мі-
ністр фінансів Ігор Мітюков, на-
приклад, свого часу натерпівся 
від народних депутатів, які за-
важали погашенню зобов’язань 
збанкрутілого АКБ «Україна» 
за рахунок ОВДП. Зовсім не-

ПО ВУХА В БОРГАХ
Державні зобов’язання України зростають шаленими темпами 

*Перерахунок у долари США зроблено за офіційним курсом гривні на відповідний період.  **Станом на 4 жовтня 2011-го.

 31.12.2006       |        31.12.2007       |        31.12.2008      |        31.12.2009      |        31.12.2010        |        31.05.2011

$9,8 млрд $10,59  млрд

$1,44 млрд 
(43,8%)

$1,85 млрд
(56,7%)

$2,28 млрд
(39,3%)

$8,92 млрд
(78,1%)

$17,1 млрд
(96,1%)

$18,21 млрд
(95%)**

 $3,29 млрд $3,26 млрд
$5,80 млрд

$11,41 млрд 

$17,79 млрд

 $3,29 млрд $3,26 млрд
$5,80 млрд

$11,41 млрд 

$17,79 млрд
19,17 $ млрд19,17 $ млрд

$11,17 млрд
$17,02 млрд

$22,83 млрд $24,21 млрд
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За даними Мінфіну України, НБУ

давно, на початку 2007 року, об-
сяг випущених облігацій не пе-
ревищував 7,5 млрд грн, на по-
чатку 2008-го – 9,1 млрд грн, а в 
2009–2011-му процес поставили 
на промислову основу: на поча-
ток періодів в обігу перебувало 
ОВДП відповідно на 30 млрд і 
на понад 130 млрд грн. Зараз із 
емітованих держоблігацій скла-
дається величезна піраміда. До 
речі, не лише в Україні. 

Уже цього року Мінфін зі-
ткнувся із проблемою: запропо-
нована дохідність ОВДП не ціка-
вила потенційних покупців. З 
аукціонів, проведених уліт ку, 
тільки 5 виявилися результатив-
ними. У вересні тренд майже не 
змінився – ажіотажу навколо об-
лігацій немає. Наприклад, у пер-
шій декаді Мінфін провів черго-
вий безрезультатний аукціон. 
Учасники подали тільки дві за-
явки на купівлю ОВДП терміном 
погашення через рік на сукупну 
суму 31 млн грн, очікувана дохід-
ність – від 11% річних. «Ставка 
відсікання була на рівні 7,95%, – 
розповідає деякі подробиці Олек-
сандр Печерицин, начальник 
відділу фінансових ринків од-
ного з банків. – Тому Мінфін за-
лишив заявки без задоволення, 
хоча й планував розмістити два 
короткострокових (терміни пога-
шення 6 і 12 місяців) та два серед-

ньострокових випуски (відпо-
відно 3 і 5 років)». 

Малоцікаві українські ОВДП 
і нерезидентам – обсяги обліга-
цій у портфелях зменшилися з 
початку року приблизно на 4 
млрд грн – до 6,5 млрд. По суті, 
вони орієнтуються на співпрацю 
українського уряду з МВФ, тобто 
на можливості в глобальній бор-
говій грі. Не випадково най-
ближчим часом Мінфін має на-
мір випустити ОВДП, номіновані 
у валюті. На думку голови НБУ 
Сергія Арбузова, новий інстру-
мент зацікавить нерезидентів і 
банки з іноземним капіталом. 

Вочевидь, зіскочити з «бор-
гової голки» Україні не вда-
ється… Чому б не емітувати 
ОВДП, забезпечені землею, і не 
запропонувати купити самим 
українцям? 

З еміТОВАНИХ 
ДеРЖОБЛіГАЦій 
сКЛАДАЄТься ГЛОБАЛьНА 
ФіНАНсОВА піРАміДА

На  

2,5 млрд 
– до 4 млрд грн 

«схудли» портфелі 
ОВДП  

у нерезидентів
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У 
важкі часи людям влас-
тиво шукати проміння 
надії. Так і фінансові 
ринки, що довго потер-

пали від дедалі глибшої кризи 
євро, на початку цього тижня 
згуртувались і піднялися на тлі 
розмов про тиск решти світу на 
європейських лідерів, аби ті все 
ж таки виробили «великий 
план» порятунку єдиної євро-
пейської валюти. Інвестори по-
далися з тихої заводі надійних 
облігацій до більш ризикованих 
активів. Підскочила й ціна ак-
цій: цінні папери французьких 
банків, що переживають нелегкі 
часи, різко подорожчали майже 
на 20% лише за два дні.

Однак надії ці можуть скоро 
зблякнути із трьох причин. По-
перше, попри всі заголовки но-
вин про збори МВФ/Світового 
банку у Вашингтоні, що змушу-
ють затамувати подих в очіку-
ванні, європейські лідери ще 
дуже далекі від узгодженої стра-
тегії порятунку євро. Найкраще, 
що можна сказати зараз: вони 
планують розробити план при-
близно до початку листопада. 
По-друге, навіть якщо ката-
строфи в Європі вдасться уник-
нути, перспективи світової еко-
номіки дедалі менш райдужні, 
бо заходи ощадливості в багатих 
державах посилюються, а темпи 
зростання в країнах, що розви-
ваються, сповільнюються, тому 
вони вже не так пом’якшують 
удар для планетарного зрос-
тання. По-третє, американські 
політики знову ставлять під за-
грозу відновлення економіки 
своєю безвідповідальною лінією 
конфронтації у фінансових пи-
таннях. Укупі ці фактори вказу-
ють на те, що попереду небез-
печний час.

пОсЛИЗНУТИсь і ВТРИмАТИсь
Здебільшого винуватити в 
усьому цьому випадає лідерів 
єврозони, що досі залишається 
найпомітнішим джерелом не-
безпеки в короткостроковій 
перспективі. Невтішні промови 
представників Америки та ін-
ших країн таки мали свою ко-

ристь: європейські політики те-
пер визнають, що їм треба ро-
бити більше. Вони нарешті 
зосередилися на належних прі-
оритетах, як-от побудова захис-
ного бар’єру навколо неплато-
спроможних держав на кшталт 
Італії, підтримка європейських 
банків та значно рішучіші дії 
щодо Греції. Європейські лідери 
сподіваються підготувати план 
порятунку до саміту Великої 
двадцятки в Каннах на початку 
листопада.

Однак чекати до цього мо-
менту ще чимало. Та і європейці 
досі не можуть дійти згоди щодо 
того, як реалізовувати ці кроки. 
Німеччина, наприклад, вважає 
основною проблемою фіскальне 
марнотратство й не хоче збіль-
шувати європейський фонд по-
рятунку. Однак його таки дове-
деться значно розширити, щоб 
план вирішення питання ба-
чився правдоподібним. Найне-
відкладніші ухвали, як-то ре-
структуризація боргу Греції або 
побудова захисного бар’єру на-
вколо Італії, вимагають макси-
мальної політичної відваги, яку 
Анґелі Меркель, Ніколя Саркозі 
та іншим іще доведеться проде-
монструвати. Якщо ринки стабі-
лізуються, шанси на появу до-
статньо сміливого плану змен-
шаться. Що менше безхребетні 
європейські політики бояться, 
то більша ймовірність: вони 
знову оберуть план, достатній 
лише для тимчасового відвер-
нення катастрофи й погли-
блення фундаментальних про-
блем.

Більша частина світу зараз 
розплачується за боязливість, 
адже на її очах розгортається 
невтішна економічна картина. 
Низка показників, отриманих 
нещодавно, свідчить, що євро-
зона котиться до рецесії, 
оскільки сповільнюється ні-
мецький експорт, затягуються 
фінансові паски, падає довіра, а 
банкам через труднощі буде 
важче з кредитуванням. Навіть 
якщо кризу єврозони можна 
було б подолати завтра, ВВП ре-
гіону, ймовірно, продовжував 

БійТеся!

РИЗИКИ МАЙБУТНЬОГО. Країни, що  розвиваються, 
вже не здатні амортизувати удар по світовій 
економіці, якого можуть завдати єврозона та США

Без рішучих дій  
політиків світова  
економіка простуватиме  
до чорної діри
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би падати впродовж наступних 
місяців.

Американська економіка ще 
якось шкутильгає, хоча літній 
спад цін на акції та довіри спо-
живачів указує на те, що обсяг 
витрат скорочуватиметься й на-
далі. Федеральна резервна сис-
тема випробовує нові способи 
підтримки економіки, хоч і не-
рішуче. Та хоч би що там ро-
били, Америка прямує до най-
суворішого режиму фіскальної 
економії серед великих еконо-
мік у 2012-му, оскільки цього 
року спливає термін дії тимча-
сових податкових пільг. Така 
перспектива могла б змінитися, 
якби Конгрес отямився, при-
йняв план створення нових ро-
бочих місць, запропонований 
Бараком Обамою, і погодився на 
середньострокове скорочення 
дефіциту держбюджету до лис-
топада. Якщо демократи й рес-
публіканці не дійдуть компро-
місу в питаннях дефіциту, 
2013 року на них чекають дра-
конівські скорочення держав-
них видатків. Попри всі випади 
проти європейців, економіка 
Америки ризикує бути зіштов-
хнута в рецесію через її ж таки 
фінансову політику й той факт, 
що обидві партії більше заці-
кавлені в самопіарі до виборів 
2012-го, ніж у досягненні комп-
ромісів, необхідних для відвер-
нення загрози.

А як же амортизація за ра-
хунок ринків, що розвива-
ються? Вона теж слабшає. Їх 
ріст сповільнюється (чого і слід 
було чекати, адже економіка в 
багатьох державах була пере-
гріта). Нещодавні здешевлення 

валют країн, що розвиваються, 
й падіння в ціні їхніх акцій 
свідчить про те, що фінансова 
паніка уражає і периферії. Де-
які країни, що розвиваються, 
зокрема Китай, мають менше 
можливостей для повторення 
фінансового стимулювання 
сво  їх економік 2008–2009 ро-
ків через борги, які залиши-
лися після такого сплеску кре-
дитування. Монетарну полі-

тику можна послабити: кілька 
центробанків знизили відсот-
кові ставки. Однак загалом 
країни, що розвиваються, вже 
не будуть таким «рятувальним 
колом» світового зростання, як 
раніше.

Деяких із цих проблем не 
уникнути. Багато урядів не ма-
ють уже такої змоги підтриму-
вати слабкі економіки, як у 
2008-му. Зрозуміла й певна обе-
режність центробанків, які за-
глиблюються далі в нетради-
ційну монетарну політику. Од-
нак уряди не просто поводяться 
пасивно, а ще більше ускладню-
ють ситуацію.

НеВпеВНеНО й БОяЗКО
Після краху Lehman Brothers по-
літики здебільшого робили пра-
вильні кроки. В результаті Захід 
не повернув собі колишнього 
процвітання відразу, але цього й 
не варто було очікувати після 
такої рецесії. Нині ж вони, схоже, 
більше чинять хибно. Помилки 
в них різні, але особливо виділя-
ються дві. Перша – завеликий 
акцент на короткострокові за-
ходи фінансової економії на 
шкоду зростанню. Різні країни 
можуть виправити цю помилку 
по-різному: Німеччина – по-
м’якшити фіскальну політику, а 
Британія – просто повільніше 
затягувати паски. Але колек-
тивна одержимість короткостро-
ковою економією в усьому бага-
тому світі відчувається боляче.

Друга помилка – нечес-
ність. Надто багато політиків 
заможного світу не розповіли 
своїм виборцям про справжні 
масштаби проблеми. В Німеч-
чині, де рівень безробіття ниж-
чий за показник 2008 року, 
електорат вважає, що причи-
ною кризи є лінь греків та іта-
лійців. Меркель має чітко по-
яснити людям, що насправді 
проблема стосується й німець-
ких банків, тож країна має 
обирати між дорогим і згуб-
ним рішеннями. Американські 
республіканці винні в шале-
ному обструкціонізмі та оман-
ливому спрощенні ситуації. 
Обама тим часом віддає пере-
вагу «класовій боротьбі» перед 
фінансовим лідерством. У часи 
величезних труднощів склада-
ється враження, що політики 
перетворюються на ліліпутів. 
А цього вже справді варто боя-
тися. 
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У чАсИ ВеЛИчеЗНИХ 
ТРУДНОЩіВ сКЛАДАЄТься 
ВРАЖеННя, ЩО пОЛіТИКИ 
пеРеТВОРЮЮТься  
НА ЛіЛіпУТіВ
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КОЛЕСО ФОРТУНИ. 
Своїм успіхом Тайвань 
завдячує передусім 
працелюбності 
населення
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я
ким був би Китай, якби 
півстоліття тому націо-
налістична партія «Го-
міньдан» не програла 

громадянської війни комуніс-
там? Подивіться на острів Тай-
вань, куди 1949 року втік від 
червоних її лідер Чан Кайші з 
3 млн прихильників, – і отри-
маєте відповідь. За кілька деся-
тиліть він та його послідовники 
перетворили колись відсталу 
аграрну провінцію Піднебесної 
на одну з передових економік 
світу. Тайвань – поряд із Гон-
конгом, Сінгапуром та Півден-
ною Кореєю – став одним із чо-
тирьох «азійських драконів», 
які без власних сировинних ре-

сурсів досягли технологічного 
прориву і значного економіч-
ного зростання. 10 жовтня він 
відсвяткує сторіччя від початку 
повстання у Піднебесній проти 
імператорів династії Цин і про-
голошення Республіки Китай 
(офіційна назва Тайваню). Сам 
острів, щоправда, тоді був ще 
японською колонією.

ВеЛИКе пРИмИРеННя 
КИТАЮ З КИТАЄм
КНР вважає Тайвань своєю бун-
тівною провінцією, яка повинна 
возз’єднатися з материковою 
частиною держави, а тому всі-
ляко перешкоджає відносинам 
Тайбея з рештою світу. Через це 

дипломатію з островом ведуть 
лише 26 невеликих країн Тихоо-
кеанського регіону, Латинської 
Америки й Африки. Колись, од-
нак, усе було зовсім інакше: Рес-
публіка Китай була в ООН за-
конним представником усієї 
Піднебесної аж до 1971 року. 
Саме тоді Тайвань був змушений 
поступитися цим місцем КНР і 
став марно домагатися вступу в 
до Об’єднаних Націй як неза-
лежна держава. Діалог між 
двома Китаями почав відновлю-
ватись аж 1992 року.

«Упродовж останніх трьох 
років Тайвань підписав із кон -
тинентальним Китаєм 16 угод 
про порозуміння, – розповідає 
Тижню голова державної Ради 
економічного планування та 
розвитку (РЕПР) острівної рес-
публіки Крістіна Лю. – Вони 
регламентували чіткі норми й 
порядок взаємної поведінки, 
вигідні для китайців обабіч 
Тайванської протоки. Встанов-
лення цих відносин вигідне 
тайванській економіці, бо інте-
грує її у глобальну і створює 

інший Китай
Тайвань подолав кризу і скоро може стати 
найбільшим «драконом Азії»

Автор: 
ігор Тимоць
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нові можливості для миру та 
стабільності в Південній Азії. 
Підтримка порозуміння з кон-
тинентальним Китаєм серед 
тайванців дала змогу уряду 
нормалізувати складні відно-
сини з КНР».

Останніми роками китай  сь -
ко-тайванські відносини акти-
візувалися: встановлено пряме 
поштове і транспортне сполу-
чення, торговель  ні зв’язки, 
знижено мита й тарифи на 
кількасот видів товарів. Мате-
риковий Китай став для ост-
рова найбільшим ринком збуту 
(40% експорту) і другим за ве-
личиною джерелом імпорту. 
Від січня до липня 2011-го об-
сяг торгівлі Тайваню з КНР 
становив $100 млрд 490 млн 
(це на 15,7% вище за показники 
аналогічного періоду 2010-го). 
Цього року Тайбей також зняв 
обмеження на інвестиції з Під-
небесної. Поступово інтегру-
ються фінансові сфери, банки 
навзаєм відкривають представ-
ництва. Хоча тайванці побою-
ються, що зняття заборон на 
прямі капіталовкладення при-
зведе до скуповування острова 
Китаєм, економічної інтеграції 
це не зупиняє.

ДяКУЄмО ДяДечКОВі семУ
Як же відсталий острів перетво-
рився на світового економічного 
лідера? Коли Чан Кайші пере-
бирався на Тайвань під захис-
том 7-го флоту США, він прихо-
пив із собою не лише керівни-
цтво «Гоміньдану», а й чималий 
золотий запас країни, скарби 
давніх династій та цінне про-
мислове обладнання. Сюди ж 
перебрались інтелігенція, ба-
гато підприємців із великими 
капіталами, інженерів та квалі-
фікованих робітників. Тобто по-
чинали тут не з нуля.

Та все ж якби не військова 
підтримка США, незалежність 
Тайваню довго не тривала б (на 
острові досі бояться вторгнення 
з материка). Американський 
внесок у створення місцевого 
економічного дива вагомий. Тут 
відіграли свою роль стратегічні 
інтереси Сполучених Штатів, 
корейський збройний конфлікт 
і холодна війна. Тайвань став 
частиною «світу свободи» на пе-
редовій боротьби з «червоною 
чумою». Вашингтон перетво-
рився на гаранта незалежності 
острова, надав щедру фінансову 

допомогу, відкрив доступ до 
прогресивних технологій, а та-
кож доступ тайванцям до інже-
нерної освіти в США і зробив 
свої ринки доступними для то-
варів із острова. У 1950-х фінан-
сова підтримка Китайській Рес-
публіці в перерахунку на особу 
перевищувала допомогу будь-
якому іншому союзникові Спо-
лучених Штатів.

Коли гоміньданці висади-
лися на острові, місцеве насе-
лення не зраділо гостям. Проте 
бунти жорстоко придушили. 
Тривалий час на Тайвані не іс-
нувало демократичного сус-
пільства і свободи слова. Режим 
був авторитарним, а надзвичай-
ний стан діяв аж до 1987 року. 
«Гоміньдан» беззмінно правив 
до 2000-го. Решта партій були 

заборонені. Щоправда, на від-
міну від інших «азійських дра-
конів» тут обійшлися без сер-
йозних політичних репресій. 
Тайваню вдалося зберегти без-
конфліктність на всіх етапах 
розвитку. Одним із консолідую-
чих чинників був образ підступ-
ного ворога, комуністичного 
Китаю, який робив опозицію 
шовковою, а народ терплячим.

Але самою лише силою 
утримати населення острова у 
покорі було важко, тож Чан 
Кайші негайно розпочав пере-
творення. Спершу провів зе-
мельну реформу, завдяки якій 
у республіці став формуватися 
прошарок дрібних землевлас-
ників. Зараз Тайвань прак-
тично повністю покриває влас-
 ні продовольчі потреби. Другий 
крок – форсований розвиток 
інфраструктури. На це пішла 
частина фінансової допомоги 
від США.

ЛіДеРсьКИй пОТеНЦіАЛ
Гасло Тайваню – тримати ніс за 
вітром економічних змін на гло-
бальному ринку. Оскільки дов -
гий час чи не єдиним ресурсом 
острова була дешева, дисциплі-
нована й досить кваліфікована 
робоча сила, то попервах ак-
цент зробили на експортно зо-
рієнтовану легку промисло-
вість – виробництво одягу, тка-
нин, перук, м’яких іграшок. 
Допомогла досягти успіху по-
ширена серед населення всіх 
«драконів» працелюбність. На 
Тайвані буквально схиблені на 
роботі, працюють на висна-
ження. Терплячість, готовність 
беззаперечно виконувати на-
кази – наслідок впливу конфу-
ціанства й даосизму.

У 1980-х із накопиченням 
підприємницького досвіду та 
інвестицій тайванці перейшли 
до наступного етапу – розвитку 
металургії, суднобудування, на-
фтохімічної промисловості. Пе-
реробляли закордонну сиро-
вину, а виготовлену за інозем-
ними технологіями продукцію 
вивозили. До початку 1990-х на 
експорт припадала більш ніж 
половина ВВП.

Коли робоча сила перестала 
бути дешевою, Тайвань узявся 
за структурну перебудову еко-
номіки, підпорядкувавши прак-
тично все розвиткові науко -
містких галузей. Позбавленому 
при  родних ресурсів острову не-
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◀ Населення – 23,17 млн осіб
◀ Площа – 36 188 кв. км
◀ Середня тривалість життя (чол./жін.) – 73 роки/79 років
◀ ВВП за ПКС (загальний) – $ 810,5 млрд
   ВВП за ПКС (на особу) – $ 34,7 тис.
◀ Приріст ВВП – 10,8% (2010 рік)
◀ Рівень інфляції – 1,32% (липень 2011 рік)
◀ Прямі іноземні інвестиції – $2,62 млрд (за перше півріччя 
   2011 року без урахування інвестицій з КНР) 
◀ Міжнародна торгівля: Експорт – $ 274,4 млрд (2010 рік)
   Імпорт – $251,4 млрд (2010 рік) Різниця – +1,09% (2010 рік)
◀ Золотовалютні резерви – $ 390 млрд
◀ Рейтинг легкості ведення бізнесу – 33 місце зі 183 (2011 рік) 
◀ Кількість днів, потрібних, щоб почати свій  бізнес, – 15 днів 
◀ Безробіття – 5,9% (2011 рік) 
◀ Індекс сприйняття корупції – 33 місце зі 178 (2010 рік)
◀ Індекс свободи преси – 48 місце зі 178 (2010 рік)
◀ Приріст населення – 0,36% на рік (2010 рік)
◀ Індекс конкурентоспроможності – 13 місце зі 139 (2010 рік)
◀ Середньорічний дохід на душу населення – $20 тис. (2010 рік)
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ОСТРІВ 
ІННОВАЦІЙ. 
Тайванці 
намагаються 
зазирнути в 
майбутнє, – 
наприклад, 
створюючи 
експеримен  - 
тальні 
електромобілі 
на сонячних 
батареях
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абияк посприяла в розвитку ін-
формаційна революція. Пощас-
тило і у визначенні своєї ніші. 
Тайвань одним із перших відре-
агував на зростання світового 
попиту на устаткування й ком-
поненти IT-індустрії, нижній і 
середній сегменти ринку техно-
логій ПК. Лише уряд видав під 
це виробництво понад $20 млрд 
дешевих кредитів. Тайвань од-
ним із перших в регіоні почав 
створювати спеціальні еконо-
мічні зони й технопарки.

Сьогодні у виробництві 
комп’ютерів маленький Тай-
вань поступається лише Японії, 
США, ФРН, Великій Британії та 
Франції. Його бренди Acer і Asus 
знає більшість власників ноут-
буків в Україні. Щодо випуску 
мікрочипів, DRAM-пам’яті та 
LCD-панелей острів теж серед 
світових лідерів. Комп’ютерна й 
мікроелектронна галузі про-
мисловості дають зараз понад 
50% його ВВП. Журнал Forbes 
помістив чотири тайванські 
компанії в топ-50 найуспішні-
ших підприємств світу.

ЛЮДсьКИй КАпіТАЛ
Науково-технічної революції 
неможливо було б досягти без 
освіченого населення та спри-
ятливого інвестиційного клі-
мату. Професійна підготовка – 
одна з головних умов створення 
високотехнологічних підпри-

ємств. На Тайвані – культ уче-
ності. Цінність здобутої квалі-
фікації настільки велика, що, 
як там кажуть, «тайбейська 
мати й нирку продасть, аби 
оплатити університет для ча-
 да». Республіка вже планує пе-
рейти до всезагальної вищої 
освіти. Президент Ма Інцзю по-
обіцяв найближчими роками 
збільшити витрати на педаго-
гічний процес від 4,4% до 6% 
ВВП. Утім, уряд і зараз багато 
робить у цій сфері – найзді-
бніші студенти вчаться в бага-
тьох країнах світу державним 
коштом, створюються всі умови 
для повернення кваліфікова-
них фахівців із-за кордону (зо-
крема, і для створення ними 
власного бізнесу). 40% інжене-
рів і дослідників найбільшого 

технопарку Сіньчжу – тай-
ванці, які знову на батьківщині. 
Чотири університети острова 
увійшли в топ-200 найкращих 
університетів світу за версією 
газети The Times.

Також Тайвань створив 
оптимальні умови для ведення 
бізнесу. Наприклад, компанію, 
що відкриває бізнес у Сіньчжу, 
впродовж перших п’яти років 
звільняють від сплати подат-
ків, вона отримує банківські 
позики під низький відсоток і 
урядові гран  ти на дослідження. 
В офіційних установах немає 
жодної тяганини з паперами. 
Усе необхідне для започатку-
вання спра  ви робиться швид-   
ко й легко через інтернет. 
2010 року зменшили податок 
на підпри  ємницьку діяльність 

НОВіТНя ісТОРія ТАйВАНЮ

1945
Капітуляція Японії у Другій світові вій-
 ні, Тайвань стає частиною Китаю.

1947
Повстання тайванців проти режиму 
«Гоміньдану», запровадження воєн-
ного стану на острові.

1949
Поразка «Гоміньдану» в громадян-
ській війні в Китаї, масова втеча при-
хильників Чан Кайші на Тайвань.
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НОВіТНя ісТОРія ТАйВАНЮ

1971
Республіка Китай поступається місцем 
в ООН Китайській Народній Респуб -
ліці.

1987
Воєнний стан на Тайвані скасовано, 
починається демократизація острова.

2000
Президентом уперше стає представ-
ник не «Гоміньдану», а опозиційної 
Демократичної партії Чен Шуйбянь.

від 20% до 17%. Тому не дивно, 
що зріст інвестицій торік ста-
новив 17,3% (а це найвищий по-
казник від кінця 1980-х). Спри-
ятливий клімат відзначають усі 
міжнародні рейтингові агент-
ства. Fitch вважає, що з 11 країн 
Південно-Східної Азії в Тай-
ваню найнижчий рівень пов’я -
заних із капіталовкладеннями 
ризиків. А консалтингова ком-
панія Business Envi  ronment 
Risk Intelligence пос  тавила ост-
рів на четверте місце за спри-
ятливістю інвестиційного клі-
мату в світі.

«Хребет» тамтешньої еконо-
міки – дрібний бізнес. Якщо 
Південна Корея і Японія свого 
часу пріоритетом вважали ство-
рення великих багатогалузевих 
концернів, то Тайвань, навпаки, 

зробив ставку на середні та малі 
підприємства. Сьогодні вони 
становлять 98% від загальної 
кількості фірм, забезпечують 
65% експорту і 78% зайнятості. 
До послуг дрібних підприємців: 
пільги, спеціальні підготовчі 
курси й центри, професійні ін-
структори, бази даних про рин-
 ки... Тайвань використав усі пе-
реваги малого й середнього біз-
несу: гнучкість, швидкість 
реакції на ринкові зміни, різно-
манітність спеціалізації, відсут  - 
ність монополії. Усе це посилює 
конкуренцію, підвищує якість 
продукції.

чУДО-ОсТРіВ
Цей острів, завбільшки з Оде -
ську область, практично по-
збавлений природних ресурсів, 
а 70% його території – гори. 
Проте нині він у двадцятці най-
потужніших економік планети.

«Практично шість десяти-
літь тайванська економіка зрос-
тала в середньому на 7,4% за 
рік. До 1995-го рівень безробіття 
не перевищував 2%. Це зрос-
тання супроводжував постій-
ний справедливий розподіл 
прибутків. Так було створене те, 
що нині світ знає як «тайван-
ське диво», – розповідає огля-
дач Taiwan Today Едвін Сяо. – 
Дивовижне здоров’я наша еко-
номіка показала в другій по-   
ловині 2008-го, коли світ ура-
зила найтяжча за 80 років фі-
нансова криза. Міжнародний 
валютний фонд прогнозує, що 
за економічним зростанням 
Тайвань у 2012–2015 роках буде 
найбільшим із чотирьох «азій-

ських драконів». Згідно з да-
ними МВФ, він потрапив торік у 
топ-20 країн за доходом на 
особу з огляду на паритет купі-
вельної спроможності. Тайвань 
у цьому рейтингу залишив по-
заду такі країни, як Велика 

Британія, Франція, Японія та 
Південна Корея».

«Тайванське диво» полягало 
не лише в стрімкому економіч-
ному зростанні, а й у тому, як 
швидко підіймався рівень 
життя острів’ян. Сьогодні рес-
публіка – на рівні західних 
країн. Дохід на особу збільшив-
 ся від $145 у 1950 році до $20 тис. 
у 2010-му (зростання у 138 (!) 
разів). Один із принципів полі-
тики Тайбея – зменшення дис-
танції між заможними й бід-
ними. Багатіїв там відрізнити 
від решти нелегко: одяг та авто 
в усіх практично однакові. Гро-
шима ніхто не розкидається. 
Хіба що замість скромної квар-
тири – в забезпечених тайван-
ців маленький будиночок на 
кілька кімнат.

Кризу Тайвань пережив і де-
монструє успішне зростання. Це 
стало «…нагодою переорієнту-
вати нашу експортно зорієнто-
вану економіку, – розповідає 
Крістіна Лю. – Удар зачепив фі-
нансові ринки країни, приватне 
споживання та інвестиції. Тому 
на них і були спрямовані основні 
заходи уряду. Від 2009 року 
влада видала тайванцям спеці-
альні талони для придбання 
споживчих товарів майже на 
$3 млрд. Аби стимулювати при-
ватні інвестиції, уряд фінансово 
підтримав банки, які, своєю чер-
гою, посприяли малому й серед-
ньому бізнесові, а той – своїм 
працівникам. Це допомогло по-
кращити умови у сфері підпри-
ємництва. Влада також запро -
вадила короткотермінові (від 
2008-го до кінця 2011 року) 
п’ятирічні звільнення від опо-
даткування на нові чи додаткові 
капіталовкладення. Аби пожва-
вити інвестиції, уряд запустив 
чотирирічний план громадських 
робіт на $16,6 млрд. Ця ініціа-
тива створила також близько 
200 тис. нових робочих місць». 
Зараз Тайбей поставив собі ам-
бітне завдання: перетворити 
острів на центр регіональної 
торгівлі, інвестування та іннова-
цій. І навдивовижу успішно його 
реалізовує. Інакше не можна, бо 
це Чудо-острів. 



2,95 
млрд 

користувачів 
інтернету було  
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31 березня 

2011 року (це 

30,2% 
населення  
планети)

З
атяті інтернетники буду-
ють мережу, управляють 
нею і захищають її, а часто 
й заробляють на ній. Ми-

нулого тижня понад 2 тис. дія-
чів усесвітнього павутиння з 
більш ніж 100 країн злетілися 
до Найробі на міжнародний Фо-
рум управління інтернетом, ор-
ганізований під егідою ООН. 
Громіздка офіційна тема мала 
такий вигляд: інтернет як «ката-
лізатор змін» із численними на-
тяками на WikiLeaks і Арабську 
весну. Реальність поза межами 
конференц-зали у штаб-кварти-
 рі ООН у столиці Кенії вражає 
ще більше. Нині кенійці часто 
виходять в інтернет із мобільних 
телефонів. Блукати мережею 
стає швидше і дешевше щодня. 
Інтернет більше не є забавкою 
для вундеркіндів із багатого 
світу. Тепер він проникає в бізнес 
та життя і в бідних країнах.

Форум відрізнявся від типо-
вих самітів ООН із ретельно під-
готовленою програмою та ди-
пломатичним протоколом. Тут 
усі учасники могли рівноправ  но 
взяти слово. Чиновникам дове-
лося вислуховувати скарги акти-
вістів інтернету. А завершилася 
забава не делікатним комю  ніке, 
а семінаром, що був присвяче-
ний питанням, над якими орга-
нізатори мають попрацювати.

Саме тому Форум був на-
стільки відмінний від інших та-
ких заходів. По суті він став жи-
вим прикладом «багато сторон-
ньої» моделі, як її називають 
професіонали галузі. Це озна-
чає, що висловитися можуть усі 
учасники, а рішення приймають 
за згодою більшості. Такий ме-
тод раніше спрацьовував і в ін-
тернеті, але тепер на нього на-
ступають зусі біч. Уряди хочуть 
мати останнє слово в питаннях 
стосовно контенту, а не про  сто 
брати участь у процесі при-
йняття ухвал як одна з рівно-
правних сторін.

Багатосторонній підхід за-
стосовують від перших днів іс-
нування інтернету. Його творці 
вірили, що більша відкритість 
зробить павутиння безпечним і 
гнучкішим до інновацій. До того 
ж, оскільки інтернет – це мережа 
незалежних мереж, важ  ко ство-
рити таку форму управ  ління, 
яка дозволить будь-кому дикту-
вати умови згори.

До початку 2000-х більшість 
урядів були задоволені таким 
станом речей – принаймні в за-
хідних країнах, де жила більша 
частина інтернет-користувачів. 
Вони не противилися тому, щоб 
стандарти в мережі установлю-
вали такі організації, як Інже-
нерна рада iнтернету, відкрита 
для пропозицій від будь-кого. 
Не заперечували вони й ство-
ренню в Америці 1998 року не-
комерційної організації із при-

своєння адрес та імен в інтернеті 
(ICANN), яка мала б управляти 
основою мережі – системою 
адрес – також на основі багато-
сторонньої моделі.

Однак щойно інтернет став 
глобальним засобом поширення 
інформації, настрої змінилися. 
На Всесвітньому саміті з пита- 
нь інформаційного суспільства 
2005 року в Тунісі багато учас-
ників наполягали, аби управ-
ління мережею передали ООН 
та одній із її  агенцій – Міжна-
родному телекомунікаційному 
союзу, який, зокрема, координує 
діапазон радіочастот. Америка 
та інші західні країни висту-
пили проти цієї пропозиції. Од-
ним із компромісних рішень бу-
 ло започаткування Форуму з 
управління інтернетом.

Нині деякі країни знов узя-
лися за старе, ба навіть із біль-
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шою наполегливістю. Багато де інтернет 
став ключовим рушієм економіки. І що 
важливіше, стверджує Шон Ґуннарсон 
із юридичної компанії Kirton & McCon-
kie, арабська Весна народів показала 
урядовцям, що соціальні мережі можуть 
стати потужним інструментом в органі-
зації політичних протестів.

Китай, Росія та інші країни запро-
понували створити «Міжнародний ко-
декс поведінки у сфері інформаційної 
безпеки», намагаючись таким чином 
посилити вплив влади на всесвітнє па-
вутиння. Крім того, деякі з них знов 
узялися за лобіювання посилення ролі 
Міжнародного телекомунікаційного 
союзу – це можна буде здійснити на-
ступного року, коли угоду, що визначає 
рамки його повноважень, винесуть на 
повторне обговорення. Індія, Бразилія 
та Південна Африка теж закликали до 
створення «нового всесвітнього органу» 
регулювання інтернету. У відповідь на 
всі ці старання Організація економіч-

ного співробітництва та розвитку 
(ОЕСР), до якої входять здебільшого ба-
гаті країни, влаштувала в червні зустріч 
на вищому рівні на захист багатосто-
ронньої моделі.

Найгостріше протистояння наразі 
має місце всередині ICANN між керів-
ництвом корпорації та Урядовим дорад-
чим комітетом (групою представників 
від різних країн). Урядовці, зокрема й 
багато західних, вже давно незадоволені 
організацією, яка, на їхню думку, працює 
недостатньо прозоро й відповідально. 
Напруження досягло критичного рівня, 
коли керівництво прийняло рішення 
дозволити створення значно більшої 
кількості «загальних доменів вищого 
рівня» – так називають закінчення веб-
адрес на кшталт .com чи щойно запу-
щеної .xxx. Чиновників особливо непо-
коїть поява нових суперечливих доме-
нів.

У червні рада ICANN і Урядовий до-
радчий комітет нарешті погодили про-
цедуру відсіювання небажаних доменів. 
По завершенні подачі заявок на всі нові 
символьні імена країни можуть опри-
люднювати «ранні попереджен  ня», що 
вони виступають проти певного домена. 
Однак рада зобов’я зана враховувати ці 
заперечення лише якщо закінчення не 
подобається цілому комітетові. Якщо ж 
заперечення не підтримують, рада на-
дає детальне пояснення причин. «Ніхто 
насправді не знає, як це спрацює», – 
каже Кірен Маккарті – адміністратор 
ресурсу .Nxt, де зібрані знання про ін-
тернет.

Якщо вже навіть ICANN не в змозі 
зберегти повагу до себе користувачів, у 
небезпеці може бути вся багатосто-
роння модель. Саме тому є сподівання, 
що американський уряд, який довгий 
час палко відстоював її, відчутно на-
тисне на ICANN, вимагаючи змінити 
методи роботи, коли наступного року 
прийматимуть рішення про те, чи має 
група далі керувати фізичною інфра-
структурою системи інтернет-адрес, 
котру, як стверджують критики, досі 
контролює американський уряд.

Однак деякі експерти кажуть, що 
ICANN, а відтак і сама багатостороння 
модель управління, може міцно утверди-
тись, якщо її буде підкріплено належною 
структурою з кодексом прав зацікавле-
них сторін та окремою інспекційною ра-
дою (чи верховним судом). Структура 
ICANN, кажуть вони, зараз схожа на ко-
ролів та парламенти старих часів, чия 
влада примусова й необмежена. Лише 
якщо управління інтернетом матиме 
«конституційну складову», заявляє про-
фесор Оксфордського університету Ві-
ктор Майєр-Шененберґ, йому вдасться 
уникнути перетворення на «забавку 
сильних держав цього світу». 

іграшка для сильних світу цього
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К
ілька тижнів на півночі Чеської Респу-
бліки, неподалік кордону з Німеччиною, 
щосуботи та щонеділі збираються люди 
на антиромську демонстрацію.

У містечку Румбурк дійшло до сутички циган із 
молодими хлопцями з чеської більшості. Пора-
нених госпіталізували до лікарні, журналісти 
взялися за свою роботу. Наступного дня в усіх 
новинах, година за годиною, вони емоційно ін-
формували про напад і жертви. Спрацювало як 
детонатор.
Озлоблені громадяни зібралися на площі, най-
активніші виступили з бойовими промовами, 
закликаючи «навести порядок», і потім усі 
пішли до місцевого панельного будинку, в 
якому живуть циганські родини. Спеціальні по-
ліцейські загони оточили будівлю і заборонили 
розгніваному натовпу потрапити всередину. 
Люди скандували: «Цигани до роботи, цигани 
до роботи!..»
Щоб зрозуміти причини та складність зазна-
ченої вище проблеми, варто перенестися до да-
лекого 1957 року. Тоді правляча (Комуністична) 
партія думала, що можна правити навіть «ві-
тром і дощем». Вона заборонила ромам кочу-
вати, примусила їх ходити на роботу і вважала, 
що так буде краще. Роми житимуть у кварти-
рах у панельних будинках разом із іншими 
громадянами і перетворяться на свідомих ро-
бітників, які боротимуться за звання найкра-
щої бригади соціалістичної праці. На практиці 
комуністи розпочали політику підкупу зане-
дбаної соціальної групи. Гроші на кожну на-
ступну дитину, під-
тримка безробітних, 
дотації на опалення, 
електрику, комунальні 
виплати тощо. Протя-
гом десятків років ви-
росла генерація циган, 
які добре знають свої 
права, але ніколи – 
своїх обов’язків. Кожне 
проникнення всередину соціальної групи 
держава вирішувала збільшенням фінан-
сової допомоги. У такий спосіб роми поступово 
втратили здатність жити відповідно до своїх 
традицій і звичаїв.
Після Оксамитової революції 1989 року на-
стала доба ринкової економіки. Що більше цей 
процес поглиблювався і стверджувався, то не-
гативніше позначався на циганах та їхніх ро-
динах. Конкуренція на ринку праці, вимоги 
кваліфікації та гарантії щодо надання якісних 

послуг – усе це ще більше пригнічувало ромів. 
І ще одна «страшна річ». У демократичному 
суспільстві немає трудової повинності – мо-
жеш працювати, а можеш і ні, сам відповідаєш 
за себе та свою родину. Ти є вільним громадя-
нином. Люди, які звикають до державної допо-
моги, цього не розуміють. До того ж на ринку 
праці з’явилися українці. Білі, працьовиті, ква-
ліфіковані, неконфліктні і з поміркованими 
вимогами щодо зарплати. Здатні трудитися з 
ранку до вечора, в суботу, неділю та у свято. 
Цигани ж постійно залежні від «опіки» дер-
жави, гральних автоматів та наркотиків.
Кожна нова влада від 1990 року намагається ви-
рішити циганську проблему, нею почали корис-
татися політики. Мер, який безкомпромісно ви-
селить ромів із міста, набуває високої популяр-
ності поміж виборців і мітить на найвищі 
державні посади. Він, звісно, «своїх» циган пе-
реселив лише до іншого району. Місто «А» по-
збавилося проблем, а в місті «Б» вони ще дода-
лися. З’являються міста з високою концентра-
цією безробітних, соціально зневірених людей, 
яким надто складно знайти консенсус з іншими 
громадянами.
Ситуація стала привабливою і для екстремістів, 
які мають просту раду на все, причому надиха-
ються в класиків комунізму та нацизму. Навіть 
виникла Робітнича партія соціальної справедли-
вості, яка знаходить нових членів серед грома-
дян, невдоволених політикою уряду. «Ми маємо 
працювати, щоб вижити, а вони отримують 
гроші від держави, не працюють, дітей до школи 

не віддають, витрача-
ються в казино та пара-
зитують на суспіль-
стві», – кажуть.
До збуреної області 
приїхав прем’єр Чесь-
кої Республіки, а зго-
дом і її президент, 
низка міністрів, депу-
тати парламенту. Пре-

м’єр вказав на причину цієї ситуації: не-
правильна дотаційна політика всіх попере-

дніх урядів. Він також виступив із вимогою «не 
давати дотації на дітей, якщо ті не ходять до 
школи, нікому нічого не платити, доки одер-
жувачі допомоги не працевлаштовані в публіч-
них місцях, організованих місцевими орга-
нами, а саму пропозицію щодо такої роботи 
розширити».
Інакше кажучи, «Цигани, до роботи!» Але поче-
каймо і побачимо, що з того буде. 

Цигани йдуть...  
працювати

пРОТяГОм ДесяТКіВ РОКіВ 
ВИРОсЛА ГеНеРАЦія ЦИГАН, 

яКі ДОБРе ЗНАЮТь сВОї 
пРАВА, АЛе НіКОЛИ – сВОїХ 

ОБОВ’яЗКіВ
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ч
ерговий трансплантацій-
ний скандал: правоохо-
ронці звинувачують ліка-
рів у викраденні очей у 

померлих. Медики дивуються: 
мовляв, вони не знали, що скою-
ють злочин. Доки лікарі працю-
ють на межі законності, а мілі-
ція ловить «злочинців у білих 
халатах», тисячі хворих не отри-
мують належної допомоги. На 
них чекає інвалідність або 
смерть.

УКРАДеНі Очі
Прокуратура відрапортувала про 
знешкодження осередку «чор-
них трансплантологів» на Київ-
щині. Днями до суду потрапила 
кримінальна справа щодо двох 
керівників відділень Київського 
обласного бюро судово-медич-
них експертиз та завідувача па-
тологоанатомічного відділення 
однієї з районних лікарень об-
ласті, які мають відповісти за 
порушення порядку трансплан-
тації органів. «Під час досудо-

вого слідства встановлено, що 
вказані особи впродовж 2010 
року під час проведення розти-
нів трупів незаконно ви лучили 
в 26 померлих очні яблука, – 
заявила прес-служба прокура-
тури Київщини. – Ці органи об-
винувачені передавали до однієї 
з Київських офтальмологічних 
лікарень для подальшої тран-
сплантації». 

Прокурори кажуть, що об-
винувачені цілковито визнали 
вину у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 143 КК «По-
рушення, встановленого зако-
ном порядку трансплантації ор-
ганів або тканин людини». Їм 
загрожує покарання у вигляді 
обмеження волі до трьох років. 

Натомість поінформоване 
джерело  Тижня з лікарського 
середовища стверджує: усе поча-
лося із заяви до міліції родичів 
одного з померлих у Київській 
області, які виявили, що в покій-
ника буцімто бракує ока. Але в 
МВС наполягають, що викрили 

«чорних трансплантологів» са-
мотужки – без заяви, нібито опе-
ративним шляхом. Згодом слідче 
управління Київщини разом із 
Департаментом боротьби з тор-
гівлею людьми почали перевірку 
обласних моргів і виявили 13 епі-
зодів у Києво-Святошинському 
районі та Броварах, де в трупів 
видаляли очні яблука без відома 
родичів. Згодом провели низку 
ексгумацій, і тоді вже з’явилися 
26 епізодів. 

Медики на умовах анонім-
ності розповідають: ще на по-
чатку цього року в середовищі 
офтальмологів Києва ходили 
чутки, що правоохоронці вима-
гають хабар чи то 100 тис. грн, 
чи то $100 тис. від Ірини Шу-
лєжко, керівника одного з відді-
лень Київського центру мікрохі-
рургії ока (КЦМО) за непритяг-
нення до кримінальної відпо- 
відаль ності. Там робили опера-
ції з вживлення відібраних орга-
нів. Автор цих рядків ще в лю-
тому 2011-го двічі звертався з 
офіційними запитами до МВС 
щодо цього, проте у відповідь 
щоразу надходила одна й та сама 
відписка: «Справа порушена за 
фактом, подробиці – таємниця 
слідства». Джерела припуска-
ють, що така втаємниченість 
пов’язана з тим, що хтось із не-
чистих на руку міліціонерів 
планував розжитися за рахунок 
лікарів, а  коли ж у хабарі від-
мовили, начебто справі дали  
повний хід. 

пРАВОВА сЛіпОТА
Утім, лікар Ірина Шулєжко, за-
відувач відділення хірургічного 
лікування рогівки ока КЦМО, 
спростовує чутки про вимагання 
в неї хабарів з боку правоохорон-
ців. «Ніяких грошей у мене не 
просили, не знаю, звідки така ін-
формація, – розповіла Тижню 
Ірина Шулєжко. – Ще коли по-
рушили взимку справу проти 
патологоанатомів із Київської 
області, до нас у відділення 

Темна справа

Автор: 
 Андрій Ткач

В Україні і далі процвітає 
чорний ринок людських 
органів



ЩОРічНА 
пОТРеБА У 

ТРАНспЛАНТАЦії 
ОРГАНіВ В 

УКРАїНі

Нирки –  

4 тис. 
Печінка –  

2–2,5 тис. 
Серце –  

2 тис.

Виконується 
трансплантацій: 
Нирки – близько

80
Печінка –  

30–40
Серце –  

менше ніж

10

У розвинених 
країнах щороку 

здійснюється 

40–50 тис. 
трансплантацій ТРАНспЛАНТАЦійНі сКАНДАЛИ

Доктор Зіс і Ко

19 жовтня 2007 року в Донецьку заарештований громадянин Ізраїлю Міха-
ель Зіс, якого звинувачували у створенні транснаціонального угруповання з 
торгівлі органами для пересадок. В Ізраїлі його позбавили ліцензії лікаря, і 
він вирішив підробляти на чорному ринку. Як правило, за скромні кошти по-
годжувалися продати органи або молдовани, або українці. За це отриму-
вали від 10 тис. грн до $10 тис. грн, у той час як на американський банків-
ський рахунок Зіса надходило до $135 тис. за кожну операцію. В Україні 
справа забуксувала. Зіса двічі арештовували і відпускали, а згодом Доне-
цький суд узагалі виправдав його. Але на свободу він не потрапив – його 
екстрадували до Ізраїлю, де вже сиділи на лаві підсудних 10 його спільників.

Зниклі кістки
Скандали з німецькою фірмою Tutogen виникають періодично. Починаючи 
з 2005-го цю компанію, яка має представників в Україні, звинувачували в за-
борі кісток, тканин і хрящів у померлих українців для вироблення з них біо-
імплантів та перепродажу на світовому ринку. Чимало родичів померлих, 
зокрема в Києві, скаржилися, що без їхньої згоди в покійників вилучали 
кістки й заміняли їх дерев’яними протезами. За інформацією німецького 
журналу Spiegel, із тіл 1152 українців зробили медичні засоби. Проте пред-
ставництво Tutogen і далі працює в Києві, а кримінальні справи за фактом 
порушення процедури забору органів закінчилися нічим. 

Ниркобарони
Влітку 2010 року МВС заявило про викриття незаконних операцій із пере-
садки нирок, які виконували хірурги шанованого Інституту ім. Шалімова. 
Троє лікарів заарештовані. Правоохоронці кажуть, що угруповання склада-
лося з шести осіб. Вони їздили оперувати до Баку (Азербайджан), проте до-
норів посередники везли з України. Наразі в міліції говорять про 25 потерпі-
лих і про те, що лікарям крім порушення законодавства про трансплантацію 
інкримінується й досить тяжка стаття «Створення злочинної організації».
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прийшли міліціонери й прово-
дили виїмку історій хвороб. По-
тім допитували всіх працівни-
ків. Я зараз проходжу у справі, 
яку передали до суду, як свідок. 
Але не виключено, що стану об-
винуваченою після її розгляду. Я 
просто рятувала людей і далі це  
роблю». 

Пані Шулєжко не заперечує, 
що дотична до операцій, коли 
хворим пересаджували органи в 
обхід законодавства. «Чесно ка-
жучи, не знала, що з 1999-го діє 
закон, який забороняє відбирати  
в померлих біологічні матеріали 
без дозволу родичів, – каже 
вона. – Хлопці з моргів теж до-
зволу не питали, за це їх і збира-
ються судити. Завжди наші лі-
карі їздили по цих установах і 
самотужки домовлялися про 
відбір анатомічного матеріалу. 
Я сама знайшла патанатомів із 
Боярки і Броварів, які забезпе-
чували наше відділення матері-
алами для трансплантації й не 
брали жодних коштів для себе. 
Якщо вони о 8:00 телефонували 
мені, що є матеріал, ми вже о 
15:00 оперували хворого і ряту-
вали йому зір». 

Ірина Шулєжко стверджує, 
що ніхто не проводив цих опера-
цій таємно. Хворі, що потребу-
вали трансплантації, перерахо-
вували кошти страховій ком-
панії, яка працює на території 
центру, і вже потім їх оперували. 
Вартість коливалася залежно 
від кошторису використаних ін-
струментів і матеріалів, найпро-
стіша – від 3 тис. грн. 

Зараз у КЦМО вже кілька мі-
сяців не проводять трансплан-
тацій рогівки, тому що праців-
ники моргів залякані, родичі 
померлих не дають дозволу на 
видалення. Відтак  багато паці-
єнтів можуть зовсім втрати зір 
через брак матеріалу і коштів на 
закордонне лікування.  

Тим часом правоохоронці 
кажуть, що до суду скерована 
тільки частина великої справи 

щодо «крадіїв очей померлих». 
«До суду надійшли матеріали 
стосовно кількох фігурантів, 
щодо інших причетних до цієї 
справи лікарів розслідування 
триває, – заявив Тижню Юрій 
Кучер, начальник міліцейського 
Департаменту боротьби з кібер-
злочинністю і торгівлею людь - 
ми. – Загальна цифра покійни-
ків, у яких вилучили очі, дуже 
велика. Той, хто каже, що мілі-
ція вимагала якісь гроші, нехай 
пише в прокуратуру. Я вважаю 
божевіллям вимагати їх, коли 
справу вже порушено!» 

БРАК ОРГАНіВ
Провідні трансплантологи вва-
жають, що ухвалений ще 12 ро-
ків тому Закон «Про трансплан-
тацію органів та інших анато-
мічних матеріалів людині» 
без  надійно застарів і потребує 
оновлення. Згідно з цим доку-
ментом пересадка в Україні до-
зволена тільки від близького  
родича або від трупного донора 
за умови згоди його рідних. 
Оскільки демографічна ситуація 
в нас така, що сім’ї переважно 
невеликі, то й шанси донації ор-
ганів від такої людини досить 
примарні. Буває, що підходить 
група крові або родич сам хворіє 
і не може стати донором. Такі об-
ставини штовхають людей, які 

потребують операції і перебува-
ють на межі життя й смерті, на 
різні напівкримінальні схеми – 
від пошуку донорів через інтер-
нет і підробки документів про 
родинні зв’язки до укладення 
фіктивних шлюбів між доно-
рами та реципієнтами. 

«Проблема не так у поганих 
законах, як у свідомості наших 
людей, – вважає професор Рус-
лан Салютін, директор Коорди-
наційного центру транспланта-
ції органів, тканин і клітин МОЗ 
України. – У 64% країн схоже за-
конодавство, але проблем із пе-
ресадками немає. За кордоном 
дуже активно працюють гро-
мадські організації, які привча-
ють людей, що донорство – над-
звичайно потрібна річ, у цьому 
немає нічого кримінального. В 
Іспанії навіть церква агітує за 
трупну донацію. А в нас родичі 
категорично відмовляються да-
вати органи померлих для поря-
тунку ще живих людей. Якщо 
зміниться громадська думка і 
буде розвинене трупне донор-
ство, то таких органів вистачить 
на всіх хворих. У нас же працює 
сім центрів трансплантології: у 
Києві, Одесі, Донецьку, Дніпро-
петровську, Запоріжжі, Харкові 
та Львові. Є фахівці, проте ана-
томічних матеріалів катастро-
фічно бракує». 

Темна справа
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З
-поміж білорусів, які виму-
шено покидають батьків-
щину та шукають кращої 
долі в Україні, можна вио-

кремити три групи. Перша – по-
літичні мігранти, які втікають 
від репресій, в’язниць та ни-
щення свободи слова. Друга – 
священики та пастори католиць-
ких, греко-католицьких і про-
тестантських церков. А третя –  
бізнесмени, які рятуються від 
економічної несвободи, зокрема 
волюнтаристського податкового 
законодавства, або політизації 
бізнесу, коли недогідні режиму 
підприємці стають мішенню не-
вмотивованих перевірок та судо-
вих позовів. Є білоруські актори, 
які перекваліфіковуються в 
нас на охоронців. Дехто з прибу-
лих в українському корпора-
тивному секторі робить чудову 
кар’єру. При цьому всі вони дуже 
задоволені тутешніми зарпла-
тами, що явно підточує численні 
міфи про донедавна благопо-
лучну Білорусь.

Проте багато хто з білорусів 
у нашій країні не затримується, 
а рушає далі на Захід, де бі-
женці мають кращі шанси на 
допомогу. Тут залишаються пе-
реважно ті, хто планує не емі-
грувати, а таки колись поверну-
тися додому.

БіЛИй, чеРВОНИй, БіЛИй
Білоруському опозиціонерові 
Ігарю Коктишу цьогоріч дове-
лося перетинати українсько-
польський кордон уночі й без 
документів, аби потрапити до 
Польщі, де на нього вже чекали 
офіційна підтримка й стипендія 
для навчання. Це був ще й сим-
волічний кордон між польським 
та українським ставленням до 
білоруських політичних мігран-
тів і шукачів притулку. На укра-
їнському боці вони полишені на 
самоті зі своїми проблемами й 

Транзитна зупинка
Унаслідок політичних репресій Лукашенки збільшилася кількість 
білорусів, які шукають притулку в Україні

Автори:   
Жанна Безп’ятчук,  

інна Завгородня
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У Верховній  
раді та у Львівській 

облраді діють 
міжфракційні 

депутатські 
об’єднання на 

підтримку 
демократичної  
та незалежної 

Білорусі. 
Планується 

створення такого 
об’єд нання  

й у Волинській 
облраді

«пісЛя РОЗГОНУ ОпОЗИЦії  
19 ГРУДНя 2010 РОКУ пЛИН 
пОЛіТИчНИХ міГРАНТіВ  
іЗ БіЛОРУсі ДО УКРАїНИ БУВ 
ДУЖе ВеЛИКИм»
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можуть через незахищеність 
стати жертвами свавілля кон-
кретного знахабнілого міліціо-
нера або чиновника. На поль-
ському ж матимуть реальну 
підтримку, яка є елементом  
зовнішньої політики країни 
(детальніше див. Тиждень, 
№ 35/2011). Зрештою, це кор-
дон між безідейністю офіційної 
політики однієї сторони та по-
літичною осмисленістю іншої. 

Українська частина історії 
Ігаря Коктиша, відомого діяча 
неформального молодіжного 
руху в Білорусі, тривожна й 
сумна. У 2007 році в Україні по-
становою Балаклавського ра-
йонного суду він був заарешто-
ваний для екстрадиції до Біло-
русі. Але зробити це нашій 
державі заборонив Європей-
ський суд з прав людини. Однак 
Ігар не зміг продовжити термін 
дії свого паспорта в Україні. У 
Житомирі, де він жив із дружи-
ною, у листопаді 2010-го його 
затримали працівники міліції. 
Проте, не висунувши жодних 
звинувачень, відпустили через 
три дні. Сьогодні за Ігаря можна 
тільки порадіти, адже він пере-
буває там, де його права як по-
літичного біженця будуть захи-
щені.

Керівник руху солідарності 
«Разам» В’ячеслав Сівчик приї-
хав до України після подій 19 
грудня, тікав від можливого 
арешту. Його історія є класич-
ною для політичних мігрантів 
із Білорусі, які опиняються в 
Україні. Сівчикові доводиться 
миритися з важкими побуто-
вими умовами й покладатися 
лише на власні сили та спора-
дичну підтримку деяких полі-
тичних партій. За вісім місяців 
він власним коштом створив 
громадську організацію «Біло-
руський центр» у Львові. 

За час перебування в Укра-
їні рух «Разам» провів близько 
10 громадських акцій. 25 серпня 
його прибічники відсвяткували 
біля пам’ятника Шевченкові в 
Києві 20-ту річницю відроджен-
 ня білоруської державності, коли 
Верховна ра  да Білорусі надала 
Декларації про державний су-
веренітет статусу конституцій-
ного закону. На мітингу розгор-
нули величезний біло-червоно-
білий прапор Білорусі, який був 
офіційним у країні в 1918–1919 
та 1991–1995 роках. Білоруси, 
які зібралися біля Шевченка, 

дивувалися, наскільки легко 
можна організувати акцію в 
Україні – достатньо подати за-
явку за один день до її прове-
дення (якщо її не організовує 
українська опозиція – Ред.). На 
їхній батьківщині це треба ро-
бити за кілька місяців.

Юрась Карєтнікав, активіст 
громадської організації «Правий 
Альянс», позбавленої режимом 
Лукашенки реєстрації рік тому, 
до України вимушений був пе-
реїхати також після 19 грудня 
2010-го. 21-річний юнак уже 
тричі побував у білоруських 
в’язницях: один раз в «Амери-
канці», тюрмі КДБ Білорусі, й 
двічі у звичайних. «Після роз-
гону опозиції 19 грудня плин по-
літичних мігрантів із Білорусі до 
України був дуже великим, 
кілька сотень осіб. Причому до 
вашої країни він був більшим, 
ніж до інших сусідів, – розпові-
дає Карєтнікав. – На початку 
нам потрібно було вчитися ви-
живати в нових умовах, гуртува-
тися, спільно вирішувати про-
блеми». Українські білоруси, які 
вже давно в нас осіли, добро-
сердні люди, які написали про 
готовність допомогти політич-
ним втікачам у соціальних мере-
жах, та благодійні громадські 
організації – ось хто прийшов на 
допомогу в перший час. З часом 
декому вдавалося працевла-
штуватися. «Нині в Україні зна-

йти роботу легше, ніж у Білорусі. 
Близька ментальність, подібні-
сть мов відіграють важливу ро-
 ль», – пояснює Юрась.

До політичних мігрантів 
можна зарахувати й журналіс-
тів, позбавлених у Білорусі 
права на професію. «Мене при-
брали з ефіру після випуску ток-
шоу «Вибір» 19 грудня 2010 
року, – розповів Тижню теле-
ведучий Сяргєй Дарафєєв, який 
віднедавна працює на «5 ка-
налі». – Та програма була при-
свячена президентським вибо-
рам. Нагорі вона не сподоба-
лася. Я залишився працювати 
на каналі на іншій посаді. Проте 
через деякий час мене попро-

сили написати заяву і як про-
дюсера... Ще в ніч на 20 грудня 
розумів: більше в Білорусі реа-
лізуватися не зможу».

РеЛіГійНі ВИГНАНЦі
У 2000 році режим Лукашенки 
почав тиснути на католицькі та 
протестантські церкви. Громаді 
могли «просто так» скасувати 
контракт на оренду примі-
щення. Пасторів називали аме-
риканськими шпигунами, які, 
мовляв, руйнують білоруську 
державність. 

У жовтні 2008-го громадя-
нина України Веніаміна Бруха, 
пастора Церкви Ісуса Христа у 
Мінську, депортували з Біло-
русі без пояснення причин. 
Дружина Бруха, громадянка Бі-
лорусі, та діти так само не мо-
жуть в’їхати на батьківщину. 
«Протестантські й католицькі 
конфесії обстоюють свободу ми-
слення й особистості, кажу  ть, 
що кожен має самостійно аналі-
зувати Біблію, – розповідає пас-
тор, – а Лукашенці такі люди не 
потрібні. Крім того, протес-
танти завжди публічно вислов-
лювалися за справедливість і 
правду, а це дуже часто було 
проти дій президента». В Укра-
їні релігійна громада може іс-
нувати без державної реєстра-
ції. Це саме по собі є контрастом 
до тих умов, у яких опинилися 
релігійні конфесії в Білорусі, де 
така свобода віросповідання не 
допускається.  

БіЗНес яК ЗЛОчИН
Після показу фільму білоруської 
документалістки Вольги Ніка-
лайчик у столичному Будинку 
кіно Ігар Тишкєвіч залишається 
для неформального спілкування 
з режисеркою та глядачами. Він 
підключається до обговорення 
білоруських проблем, представ-
ляючись при цьому «просто бі-
лорусом, який живе у Києві». 
Насправді Ігар претендує на ста-
тус біженця. Хоча Україна поки 
що не побажала його надати, бо 
не побачила доказів політичного 
переслідування Тишкєвіча. 
Оскаржуючи в суді таке рішення, 
він може легально перебувати на 
території нашої держави більше 
від дозволених «безвізовим» 
іноземцям трьох місяців протя-
гом півроку.

У Білорусі Ігар спершу зай-
мався громадською діяльністю, 
потім пішов у бізнес. Коли під 
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Вокзал. Кіоски, намети, піддони зі 
шкарпетками, овочами, біляшами... 
не пройти. Іноді все це пропонується 
разом. Таке враження, що читаю Го-
голя, – ярмарок переїхав. Але якось 
по-домашньому, без роздратування 
в очах перехожих, мовляв, не про-
йдеш. Усі все розуміють: треба 
зароб ляти.  
Є в Києві щось і безшабашно-
одеське, і педантично-
європейське. Банківське скло й 
офісний залізобетон деколи сусі-
дять із напівзруйнованими 
пам’ятками архітектури, з кутува-
тих еркерів котрих стирчить старо-

винна плінфа. Усе близьке тут да-
леко, все далеке – близько.  
Хрещатик – місце, де людина може 
самовиразитися, і їй за це нічого не 
буде. Хочеш співати – співай. Хочеш 
танцювати – танцюй. Хочеш насіння 
продавати – продавай. У Мінську це 
неможливо. По-перше, тому що за-
раз у Білорусі діє правило «біль- 
ше ніж утрьох не збиратися». Чет-
веро людей – уже мало не мітинг. 
По-друге, на відміну від Мінська, до 
тих, хто самовиражається, не піді-
йде товариш міліціонер і не скаже: 
«Ану пензлюй звідси»... Як і хтось 
інший у формі зі словами: «А від 
продажу насіння, бабусю, ви дер-
жаві податки платите?» А по-третє, 
у Києві можна аплодувати вищевка-
заним музикантам і дансерам, при-
наймні за це до автозаку не ки-
дають. 
Навіть потрапляючи до кварталів, 
схожих за архітектурою на інші 

міста, все одно відчуваєш: це Київ. Є 
тут якась довлатівська... водночас і 
впевненість, і безвихідь. Ще це на-
правду місто соціальних ієрархій. 
Причому ієрархії підпорядкували 
собі не тільки людей, а й історію Ки-
єва, його вулиці та споруди. Ось, на-
приклад, дворова територія за 
шлагбаумом, центр, будинок із ліп-
ниною, під ногами бруківка. Підні-
маю очі: балкон другого поверху, 
пещений офісмен у картатому кос-
тюмі недбало струшує попіл своєї 
сигарети на припарковані внизу 
блискучі авто. Ось теж центр, Поділ. 
Пенсіонер у потертому піджаку, 
зморщуючись від диму своєї ци-
гарки, крутить гайки старенької 
«Таврії». Попелястого кольору в 
нього скроні, попіл із сигарети він 
навіть не струшує... Київ... він різ-
ний. Ясно бачу одне: якщо хочеш 
рости і розвиватися, тут це мож-
ливо. Якщо справді бажаєш. 

Києву з любов'ю
Що дивує білоруського 
журналіста в Україні

пОГЛяД

40|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 41 (206) 7 – 13.10.2011

ВПРИТУЛ|білоруси в украЇні

Мінськом почали будувати хі-
мічний завод, допо магав там-
тешнім мешканцям цьому про-
тидіяти – порадами та грошима. 
У результаті бізнес утратив, на-
томість отримав кримінальну 
справу за звинуваченнями в не-
законній підприємницькій ді-
яльності. До 2010-го опозиціо-
нерам у країні Лукашенки за-
кидали переваж  но економічні 
зло  чини. Уже три роки батьків-
щина регулярно шле до Києва 
запити про екстрадицію біло-
руса. 

Якось його вже затриму-
вала група захоплення УБОЗ, 

хоч і не надовго. Як програміст 
він має перевагу: йому бай-
дуже, де працювати на відда-
леного роботодавця. Для ін-
ших біженців, справи яких 
розглядаються роками, ле-
гально працевлаштуватися в 
Україні майже неможливо че-
рез необхідність щомісячної 
перереєстрації. «У Чехії біжен-
цям надаються досить велика 
соціа льна допомога та квар-
тира. Тому більша частина з 
тих, хто поїхав до цієї країни, 
хоч як вони люблять Білорусь, 
не повернуться. Я ж для себе 
вирішив, що повернуся за най-

меншої зміни на краще», – 
розповідає Ігар. Стара мати 
теж не подужала би більш да-
леких поїздок для відвідин 
Тишкєвіча – Україна в цьому 
сенсі найближча. Тим часом 
син пішов у перший клас.

УКРАїНсьКі  
РеАЛії ВИГНАННя
Наша держава нічого не робить, 
аби допомогти білоруським мі-
грантам: отримати статус бі-
женця їм так само важко, як  
і іншим іноземцям. Обнадіює 
те, що і у владних кабінетах, і в 
правоохоронних органах усві-
домлюють сутність політичної 
міграції з Білорусі й не викону-
ють вимог Мінська про екстра-
дицію втікачів.

У вищих ешелонах україн-
ської влади сьогодні немає 
кому підхопити очевидну ідею:   
демократизація Білорусі по-
сприяла би поверненню на по-
рядок денний політики ЄС 
щодо ще однієї хвилі розши-
рення за рахунок пострадян-
ських держав і оновила би гео-
політичну мапу регіону. А Росія 
не змогла би позмінно робити 
ставку то на Білорусь, то на 
Україну залеж  но від наявності 
біля керма в цих країнах близь-
ких їй по духу авторитарних 
режимів. Якби в нас закріпи-
лася така ідея, то й інструменти 
дієвої підтримки демократич-
них перетворень у Білорусі 
знайш лися б. 
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ПАПЕРООБІГ. 
Ігар потребує 
щомісяця зо 
три робочі дні, 
аби принести 
до Міграційної 
служби свої 
документи, 
проставити  
в них штамп  
і забрати їх



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

7–14 жовтня
чекаємо Вас на таких заходах 
у Книгарнях «Є»

◆ У Києві (вул. Лисенка, 3):
7 жовтня, 18:00 – презентація книжок Олександра Дробахи 
«Велике серце Гетьманщини» і «Царство Катерини».
8 жовтня, 12:00 – дитячі читання від видавництва «Прудкий 
равлик». Презентація книжок «Попелюшка» та «Планета 
Смугастих Равликів». Майстер-клас із малювання від 
художниць-ілюстраторок Катерини Штанко та Катерини Білетіної. 
Спеціальний гість заходу Тарас Компаніченко заграє, заспіває 
і навчить малюків старовинного українського танцю «Кіт і миша».
10 жовтня, 18:00 – презентація книжки Сергія Грабара 
«Ремінісценції».
11 жовтня, 18:00 – презентація книжки Андрія Портнова «Історії 
істориків». Учасники: Володимир Кулик, Сергій Єкельчик, Наталя 
Яковенко, Олексій Толочко, Володимир Маслійчук.
12 жовтня, 18:00 – презентація книжки Володимира Єшкілєва 
«Тінь попередника».
13 жовтня, 18:00 – презентація книжки Володимира Рутківського 
«Сині Води». 

◆ У Харкові (вул. Сумська, 3):
8 жовтня, 13:00 – відкриття фотовиставки у межах фотоконкурсу 
«SnapShot-Харків». Оголошення переможців. 
10 жовтня, 17:00 – Книгарня «Є» та журнал «Український 
тиждень» запрошують вас на зустріч у межах спільного проекту 
«Європейський досвід». Наш гість – Жозе Мануел Пінту Тейшейра, 
Посол Євросоюзу, Голова Представництва ЄС в Україні. 
Тема зустрічі: «Сучасний стан відносин України та ЄС».
13 жовтня, 19:00 – брифінг на тему «Цікаві факти про Харків. 
Відомі харків’яни». Мова – англійська. 
14 жовтня, 18:00 – у межах фестивалю «Йогансен-Fest» Книгарня 
«Є» та видавництво «Смолоскип» запрошують на презентацію 
книжок серії «Розстріляне відродження» (М. Йогансен, 
Ю. Шпол, М. Хвильовий, І. Багряний, С. Пилипенко та ін.)
14 жовтня, 18:30 – у межах фестивалю «Йогансен-Fest» круглий 

стіл «Майк Йогансен і культурний поступ». Модератор Ростислав 
Мельників. Учасники: Ярина Цимбал, Олег Соловей, Тетяна 
Трофименко та інші дослідники.

◆ У Львові (просп. Свободи, 7):
11 жовтня, 18:00 – презентація альманаху «Хіппі у Львові».
12 жовтня, 18:00 – майстер-клас із виготовлення кульчиків.
13 жовтня, 18:00 – зустріч у межах проекту «Європейський 
досвід». Наш гість – Ганс-Йорґен Валлін-Вейє, норвезький 
соціолог, антрополог, есеїст. 

◆ В Івано-Франківську (вул. Незалежності, 31):
7 жовтня, 19:00, 4-й поверх – джаз-клуб: показ відеоконцерту 
джазового гітариста Ел ді Меоли «The Rite of Strings».
10 жовтня, 18:00, 3-й поверх – «живий» буккросинг, обмін 
прочитаними книжками.
12 жовтня, 18:00, 4-й поверх – презентація книжки Артема Чапая 
«Подорож із Мамайотою в пошуках України».
13 жовтня, 18:00, 4-й поверх – читання сучасної жіночої поезії: 
М. Микицей, Л. Вишневська, М. Рудейчук, Г. Гайванюк, 
Х. Котерлін та ін.

◆ У Вінниці (просп. 50-річчя Перемоги, 26):
7 жовтня, 18:00 – дискусія «Національно-визвольний рух на 
Поділлі у роки Другої світової війни». Модератор Юрій Легун.
12 жовтня, 18:00 – презентація програми паліативної допомоги 
«Почути голос кожного – підтримати кожне життя».
14 жовтня, 18:00 – авторський вечір Олександра Бойченка 
«Аби книжка».

◆ У Тернополі (вул. Валова, 7–9):
11 жовтня, 18:30 – презентація книжки Артема Чапая «Подорож 
із Мамайотою в пошуках України».



Автор:  
Вахтанг 
Кіпіані

«В
ибачаємо і просимо вибачення» – та-
кими простими словами через 20 ро-
ків після війни польські єпископи 
звернулися до німецьких владик. 

Саме вони поставили крапку у війні народів-
сусідів. Ця щирість і стала фундаментом нової Єв-
ропи, іншої, не тієї, про яку так мріяли біснуваті 
фюрери й проголошені нині «ефективними мене-
джерами» тогочасні вожді. Здатність відповідати 
добром на зло, відчувати чужий біль як свій, нести 
вантаж бід іншого й означає бути людиною. Зре-
штою, саме це й створило європейців, а не 
об’єднання вугілля і сталі. Бо якби поляки не при-
мирилися з німцями, а ті з французами, Старий 
світ був би й дотепер розділений кілометрами ко-
лючого дроту.
Активна дискусія в соцмережах і телеефірах за-
свідчує, що й українці готові поговорити на тему 
покаяння. Приводом стали роковини Бабиного 
Яру. В ці дні з новою інтенсивністю зазвучала теза 
про те, що українці (в низці випадків Україна як 
держава) мають вибачитися перед єврейським на-
родом за співучасть у винищенні євреїв під час Го-
локосту та колабораціонізм частини місцевого на-
селення в роки нацистської окупації. Останній ви-
пуск шоу Шустера частково був присвячений 
цьому, і більшість глядачів-респондентів підтри-
мали ідею. 
Певна річ, тема потонула в юдофобських та украї-
нофобських коментарях. Не встряючи в дискусію з 
платними тролями та ксенофобами всіх кольорів, 
сформулюю кілька питань. 
По-перше, за що вибачатися? За трагедію Голо-
косту, за два мільйони розстріляних, задушених, 
забитих? Питання: а чи був «український» вимір 
Голокосту? Держави українці тоді не мали. Не 
мали регулярного війська, правоохоронної сис-
теми, суду тощо. Усе, що було, скажімо, допоміжна 
поліція – це органи окупаційної влади, у яких слу-
жили всі, хто хотів і кому 
«пощастило»: українці, 
поляки, росіяни, крим-
ські татари. Відповідати 
всією нацією за трагедію 
і злочин колабораціо-
нізму – абсурд. 
Не варто забувати, хто 
розв’язав світову війну, – 
про це ніколи не зайве 
нагадати. Вина за катастрофу – на нацизмі та 
комунізмі, на Великонімеччині та СРСР. І пе-
реводити стрілки на жертв війни несправед-
ливо. Обов’язково треба написати нову, нерадян-
ську й непропагандистську історію Другої світової.  
Розсекречено й видано корпуси документів з усіх 
дражливих для національної історії миттєвостей. 
Але ще не видано й не обговорено, наприклад, на-
укову історію ОУН та біографію Степана Бандери. 
Чи ви бачили десь академічну працю про червневі 
події літа 1941-го, коли у в’язницях від Луцька і 
Львова до Умані та Києва було знищено десятки 

тисяч людей? Щойно вийшла робота, що доводить 
відсутність українського сліду в розстрілах поль-
ської професури, які теж десятиліттями «вішали» 
на українців. Отже, треба краще знати правду про 
те, що було. Це не риторика. Це те, без чого не може 
бути ніякого осмислення. 
По-друге, хто мав би вибачатися? Держава в особі 
президента, Верховної Ради, уряду? В інших краї-
нах Західної та Східної Європи було саме так. 
Очільники Польщі та Латвії Кваснєвський і Віке-
Фрейберга, канцлер Німеччини та інші представ-
ники своїх народів робили це, схиляючи голови 
перед пам’яттю жертв Другої світової. Чи в цьому 
сенсі прозвучить слово, приміром, глави держави 
Віктора Януковича? Вочевидь, ні. Суспільство і світ 
йому не повірять. Політичний режим, який спец-
підрозділами розганяє невинні студентські про-
тести і розпродаж футболок, за ґратами якого си-
дять політичні в’язні, не має морального права ви-
бачати чужі гріхи. Бо своїх у нього більше, ніж 
треба. Не маючи авторитету, нічого й пробувати 
сказати слова, які очистять душу і закриють чорні 
сторінки минувшини. 
То, може, порятунком стануть змістовна дискусія 
та консолідоване голосування в парламенті? Теж 
мимо. Ідеалістів, яким не все одно, що сталося 70 
років тому на терені України, там немає. І голосу-
вати за формулу примирення, дивлячись на ви-
гадливу траєкторією рук Чечетова, якось приниз-
ливо. Найкраще було б, якби це зробила людина, 
довіра до якої є в більшості активних членів нації. 
Але боюся, що немає в нас Гавелів, Стусів і Ман-
дел. 
По-третє, перед ким вибачатися? Перед євреями – 
нашими, українськими – «мертвими, живими й 
ненародженими» чи громадянами Ізраїлю? Траге-
дія євреїв Галичини, так само як і поляків Волині, і 
кримських татар, греків, вірменів, – це наш вну-
трішній громадянський біль. Формою непрямого 

визнання відповідаль-
ності за зло, яке твори-
лося на українській 
землі, могли б стати му-
зеї, освітні та телепро-
грами. Цього майже не-
має. Немає в Києві й ме-
моріалу Бабиного Яру 
– його тільки днями за-
клали неподалік місця 

розстрілів у вересні 1941-го. 
Натомість і наполягання націонал-радикалів 
вимагати від Ізраїлю, якого в 1930-х роках не 

існувало, вибачитися за євреїв-енкаведистів – ма-
ячня. Чого тоді не вимагати від поляків і білорусів 
покаяння за Дзержинского, від грузинів – за Ста-
ліна та Берію і так далі? Хіба ті вбивці мали націо-
нальність? 
Злочинцями були комуністи і нацисти 1930–
1940-х, а не євреї, українці, німці чи росіяни. 
Кожна з цих націй втратила мільйони, отже, про 
яку їхню покуту може йтися? 

чи треба вибачатися?

ВИйшЛА КНИГА пРО 
ВіДсУТНісТь УКРАїНсьКОГО 

сЛіДУ В РОЗсТРіЛАХ 
пОЛьсьКОї пРОФесУРИ,  

яКі «ВішАЛИ» НА УКРАїНЦіВ

Львів, Книгарня «Є», 
просп. Свободи, 7

13 жовтня  (четвер), 2011 рік

18:00

Книгарня «Є» та журнал «Український тиждень» у рамках проекту «Європейський досвід» 
запрошують на зустріч із відомим скандинавським антропологом, соціологом та есеїстом. 
За підтримки Посольства Королівства Норвегія.

Наш гість – Ганс Йорґен Валлін-Вейє

Ганс Йорґен Валлін-Вейє 
• Народився 1951 року в губернії Опплан поблизу Ліллегаммера (Норвегія).
• Захистив дисертацію про європейську історію «відкриття» та колонізації Нікобарських островів.
• Професор соціології та соціальної роботи в Університеті Ставанґера, у коледжах Бодо та Ліллегаммера, 
запрошений професор університету ім. Т. Масарика в Брно (Чехія) і Лундського університету (Швеція).
• Директор дослідницької частини Національного музею Майгауґен.
• Шість разів нелегально переходив кордон Норвегії з СРСР, сам на човні не раз перепливав Атлантику.
• Жив у спільноті бітників і видав збірку поезій за редакцією Аллена Ґінзберга.
• Автор восьми книжок і двох виставок на теми історії повсякдення, контакту та протистояння традиційних 
і модерних культур, мов та ідентичностей. 
• Багатолітній дослідник корінного населення Півночі.
• Упорядник більш як десятка альбомних видань.
• Визнання прийшло завдяки книжці про сп’яніння, радість і страждання (2004) у соціальному розрізі.

ВХІД ВІЛЬНИЙ

Захід відбувається в рамках серії семінарів Центру гуманітарних досліджень «Інтелектуальна біографія».
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Т
ема етнічних конфліктів  
завжди делікатна. Найчас-
тіше на ній спекулюють 
політики, часто її дослі-

джують історики й зовсім рідко 
за неї беруться письменники. 
Уродженець Перемишля Лукаш 
Сатурчак написав сміливу й го-
стру повість «Ґаліція», з якою 

страсті по Галичині
Лукаш Сатурчак про свою повість «Ґаліція» та стосунки українців  
і поляків на пограниччі

український читач має змогу 
ознайомитися завдяки видав-
ництву «Темпора». Тиждень 
порозмовляв з прозаїком під час 
його презентаційного туру на-
шою країною.

У. Т.: У «Ґаліції» йдеться про 
драматичні події 30-х – 40-х 

років ХХ століття на українсь-
ко-польському пограниччі  
і трохи про сучасність цих  
теренів. чому ти обрав саме  
цю тему?

– Щоразу, коли сідаю за які-
небудь тексти, хоч це й може ви-
датися смішним з огляду на мій 
вік (25 років. – Ред.), я вибираю 
між двома можливостями: пи-
сати так, як мені хочеться, чи пи-
сати про важливі речі. Мені по-
добається читати тексти Яну ша 
Рудницького, Кшиштофа Варґи, 
Дороти Масловської, Андрія 
Бондаря чи Сергія Жадана, але 
мені також імпонує, коли літера-
тура порушує важливі питання, 
хоч і розумію, що вона давно 
втратила свою силу й мало кого 
ще може в чомусь переконати. 
Колись були списки забороненої 
літератури, книжки палили. Сьо-    
годні ніхто не звертає на них 
уваги. Пишучи «Ґаліцію», я не 
думав, що викличу такі емоції в 
рідному Перемишлі. Не очіку-
вав, що хтось, прочитавши про 
ксенофобію та взаємні упере-
дження, взагалі дасть якісь ко-
ментарі, а я спричинив справ-
жню війну, що точилася на міс-
цевих інтернет-форумах, де мені 
бажали смерті.

У. Т.: як писалася «Ґаліція»?
– Ідея прийшла до мене на-

прикінці мого навчання в ліцеї і 
важко сказати, що було безпо-
середнім імпульсом. Мабуть, 
«Ґаліція» – це своєрідний під-
сумок мого «відкриття» Укра-
їни в Перемишлі. Село, де я ви-
ховувався, ще до війни було 
пов ністю українським. Усе це 
мене оточувало й зачіпало, але 
залишалося таємницею. Укра-
їна була інтегральною части- 
ною моєї буденності, наприк-
лад, вона сильно відчувалась у 
мові, яку я чув щодня, однак 
тривалий час усе це було для 
мене табу. Я не спілкувався з 
українцями, не мав серед них 
приятелів і не розумів, чому це 
так. У моєму домі не порушу-

Атор:  
Лесь Белей



БіОГРАФічНА 
НОТА
Лукаш Сатурчак 
народився 
1986 року в Пе-
ремишлі. Закін-
чив журналіс-
тику та creative 
writing Вроц-
лавського уні-
верситету. За-
раз навчається 
в аспірантурі, 
пише дисерта-
цію про образ 
України в сучас-
ній польській 
прозі. Нариси, 
есеї та рецензії 
публікує в куль-
турологічній та 
літературознав-
чій періодиці 
своєї країни. Ав-
тор повісті «Ґа-
ліція». Твори 
перекладено 
німецькою, ан-
глійською та 
українською 
мовами. Меш-
кає у Вроцлаві.

У НАс пОКАЗУЮТь БіДНИХ 
УКРАїНЦіВ НА КОРДОНі,  
ЩОБ Не ГОВОРИТИ  
пРО пОЛяКіВ,  
яКі ТАКОЖ ЗАРОБЛяЮТь  
НА КОНТРАБАНДі
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вали цих питань. Так само ніхто 
не згадував ані взаємних кривд, 
ані того, що інші люблять про 
це поговорити…

У. Т.: скільки у твоїй повісті ху-
дожнього домислу? чи спирався 
ти на якісь історичні джерела?

– Насправді все фікція. Я на-
віть зайшов задалеко, бо описав 
речі, яких не могло статися тео-
ретично. Тому вся фабула вига-
дана й лише в кількох місцях я 
звернувся до свідчень істориків, 
наприклад Ґжеґожа Мотики.

У. Т.: чи існує в польщі панівна 
інтерпретація фактів, які ти 
описав у книжці? як цю тему 
трактують історики й літера-
тори?

– Історики пишуть на цю 
тему досить охоче, але думки, 
що домінувала б, немає – факти 
трактують усі по-різному. А літе-
ратура цього майже не зачіпає. 
Хіба що зрідка й дуже тенден-
ційно. Коли говорити про 
україн  сько-польські стосунки 
загалом, то можна починати ще 
від «Вогнем і мечем» Генрика 
Сенкевича й закінчувати детек-
тивами Марека Краєвського. 
Тему конфліктів після 1945 року 
розробляв Влодзімеж Одоєв-
ський, із дуже антиукраїнської 
позиції. Я все сподіваюся, що 
хтось візьметься за неї, зовсім 
відмовившись від політики, але, 
думаю, ще треба трохи поче-
кати.

пРеТеНЗії  
ЗАРАДИ пРИНЦИпУ
У. Т.: як у перемишлі ставляться 
до сучасної України?

– Скільки себе пам’ятаю, пе-
ремишляни завжди висловлю-
вали до неї якісь претензії, і мені 
важко сказати, звідки таке бе-
реться. Думаю, це природна риса 
мешканців пограниччя. Націо-
налізм як зброя проти чужої 
культури, котра теоретично мо-
 же нас завоювати! Це, звичайно, 
дивно, бо в околицях Переми-
шля загинуло в десятки разів 
більше українців, ніж поляків, 
тому страх якийсь невмотивова-
ний. Аргумент про звірства УПА 
дуже люблять використовувати 
в місті за будь-якої суперечки: 
«Ви злочинці, і з вами нема про 
що говорити».

У. Т.: А як на історію дивляться 
нові покоління?

– По-різному. Можна ще зу-
стріти тих, хто наслідує своїх 
дідів і ненавидить Україну за-
ради принципу. Але більшість 
цими питаннями взагалі не ці-
кавиться, їм по цимбалах. Од-
нак не забуваймо: байдужими 
легко маніпулювати. Позиція 
«мене це не стосується» також 
політична. Вона показує, що ти 
дозволяєш політикам будувати 
свою доктрину на ненависті. І 
найменшою є група охочих 
щось змінити. 

У. Т.: чи знають у місті щось  
про Україну, окрім дешевих 
цигарок та спиртного?

– Звичайно ж, тільки го-
рілка та цигарки. Але як 
сприймають поляка в Німеч-
чині? Як чорнороба й пияка. 
Упере дження і стереотипи іс-
нують всюди. Змал  ку я бачив 
тільки українських контра-
бандистів і торгівців, але це 
тільки тому, що кордон надто 
близько. І тільки коли почав 
приятелювати з українцями, 
читати їхніх письменників і 
нарешті виїхав із Перемишля, 
моє сприймання стало іншим. 
Змінюється й сам стереотип. 
Люди розумнішають. Хоча ме-
даль має два боки. У нас пока-
зують бідних українців на кор-
доні, щоб не говорити про по-
ляків, які також заробляють 

на контрабанді. Підкреслю-
ють всюдисущість вашої ко-
рупції, щоб приховати її в нас, 
тощо...

У. Т.: чи збереглися якісь сліди 
лемків на підкарпатті після ак-
ції «Вісла»?

– Жодних. Зрештою, лемки – 
це переважно Бещади та Низь-
кий Бескид. Біля Волівця, де 
мешкає Анджей Стасюк, є село з 
двомовним українсько-польсь-
ким написом. Лемки пробують 
відродитись у Нижній Сілезії, 
куди їх власне й депортували. 
Але, мабуть, у них нічого не ви-
йде. Я дуже хочу це описати в 

наступній книжці. Такий у мене 
план.

У. Т.: як думаєш, стосунки між 
двома націями вже на нор-
мальному рівні чи маємо ще 
над чимось попрацювати?

– Польща першою визнала 
незалежність України 1991 року. 
Але вона намагається впливати 
на політику визнаної нею країни. 
Наприклад, мене просто виво-
дить із себе, коли я чую про поль-
ські протести проти присвоєння 
стадіонові у Львові імені Степана 
Бандери. Бо як це – сприймаємо 
суверенітет держави, але вирішу-
ємо, яких вона матиме героїв? 
Двосторонні відносини мають 
правильний напрямок, але з на-
шого боку відбудеться зрушення 
тільки тоді, коли ми зрозуміємо, 
що Україна не маріонетка, а са-
мостійний партнер. Поки що я 
такого не бачу.

З ЛіТеРАТУРОЮ В 
мАйБУТНЄ
У. Т.: Зараз ти пишеш дисерта-
цію про образ України в поль-
ській літературі другої поло-
вини ХХ століття. можеш роз-
повісти трохи про свої наукові 
гіпотези? Що саме ти хочеш до-
вести?

– Я доводитиму тезу про те, 
що поляки колонізували укра-
їнців аж до 1939 року. Ця думка 
не нова, дедалі частіше її можна 
почути в Польщі, але я відстою-
ватиму її з погляду художньої 
літератури. Чи справді після 
1945 року в нас писали про 
українців із позиції панів, проти 
яких збунтувалися раби? На-
приклад, якщо почитаєш про 
польський Львів, то не знайдеш 
ані слова про українські праг-
нення до незалежності, а якщо і 
знайдеш щось про ваш народ, 
то досить негативне.

У. Т.: Наскільки популярна 
українська література в 
польщі?

– Пік зацікавленості нею, 
мабуть, уже минув за часів По-
маранчевої революції, коли ви-
йшли вірші українських поетів 
у перекладі Богдана Задури, 
книжки Андруховича, Прохась-
 ка, Жадана, Ірванця. Хоча вона 
завжди дістає в нас добрі від-
гуки. Мені здається, що в Укра-
їні значно більше польської лі-
тератури, ніж української в По-
льщі. 



ВІДДІЛ 
«ВУХО». 
Сюди вели 
кабелі 
прослухову-   
вання 
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У КАЗемАТі
Під Музей жертв геноциду литовська 
влада виділила аналог київської 
«Короленка, 33» – будинок 
колишнього КДБ

м
узей жертв геноциду у 
Вільнюсі неможливо не 
помітити – він розташо-
ваний практично в са-

мому центрі міста, навпроти зна-
менитої площі Лукішкєс, на якій 
свого часу відбулася страта ліде-   
ра Національно-визвольного пов -
стання 1863–1864 років Костян-
тина (Кастуся) Калиновського. 
Його будівля відразу впадає у вічі 
своєю масивністю й особливою 
прикметою – увесь низ фасаду 
покритий кам’яними табличками 
з іменами жертв КДБ. Підходимо 
і вчитуємося: Пранас Бенетіс 
(1922–1946), єпископ Вінцентас 
Борисявичюс (1887–1946), Рокас 
Бінгяліс-Вай  девутіс (прізвисько 
після прізвища свідчить про те, 
що він був партизаном, 1924–1946) 
і десят  ки, сотні інших... Дати за-

гибелі – переважно 1945, 1946, 
1947 роки. Перемога СРСР у Дру-
гій світовій війні для Литви озна-
чала другий етап радянської оку-
пації. «Визволителі», що поверну-
лися зі сходу, за чіткими вка-   
зівками з Москви почали розпра-   
ву з тими, хто відмовляв  ся виз-   
нати легітимність радянської 
влади і крокувати у «світле кому-
ністичне майбутнє».

Вільнюський музей унікаль-
ний тим, що він єдиний у колиш-
ніх союзних республіках відкри-
тий у тому самому будинку, де 
раніше розміщувалося Головне 
управління КДБ. Ці стіни справді 
бачили багато що. У 1899 році тут 
почав роботу суд Віленської гу-
бернії Російської імперії – судили 
«баламутів», які несли заборо-
нену литовську пресу зі Східної 
Пруссії. З 1915-го по 1918-й його 
використовувала у своїх потребах 
німецька окупаційна адміністра-
ція, а 1919-го тут засідали нар-
коми «першого революційного 
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уряду» на чолі з маріонеткою Лє-
ніна Вінцасом Капсукасом. 

Після окупації Вільнюського 
краю Польщею з 1920 по 1939 рік 
у цій будівлі працював польський 
суд. А починаючи з 1940-го аж до 
незалежності вона перебувала в 
безроздільному підпорядкуванні 
НКВС – НКДБ – МДБ – КДБ 

З пеРшИХ ВУсТ

Уявіть, як зі світлин на вас дивляться усміх-
нені красиві юнаки та дівчата. Внизу підпис, 
із якого стає зрозуміло, що всі вони, лісові 
брати й сестри, були знищені впродовж кіль-
кох наступних років КДБ за участь у повоєн-
ному антирадянському визвольному русі в 
Литві. Або дворик, де вигулювали 
ув’язнених у тюрмі КДБ. Куці квадрати, ого-
роджені стінами й колючим дротом. А в під-
валі камери, камери, камери: для смертни-
ків, для «буйних», хто відмовлявся коритися 
тюремникам і слідчим, для катувань, об-
шиті зсередини звуконепроникними матері-

алами. Усе це можна побачити в Музеї 
жертв геноциду у Вільнюсі. Сьогодні він є од-
ним із найчастіше відвідуваних туристами 
місць у литовській столиці. Про історію та 
сьогодення цього унікального музею  
Тиждень спілкувався з його директором Ев-
геніусом Пейкштянісом.

У. Т.: Не всі країни, що пережили радян-
ські репресії, створили музеї в стінах КДБ. 
У нас у таких стінах, приміром, концерти 
проводять, спецслужба вже незалежної 
країни працює. чому ви так вчинили?

– Рішення розмістити Музей жертв 
геноциду в будівлі НКВС/КДБ прийма-
лося беззастережно. У 1990 році тут уже 

екскурсія пеклом
Директор Музею жертв геноциду у Вільнюсі Евгеніус Пейкштяніс 
про розкриття табуйованої історії радянських репресій

спілкувалася 
Жанна Безп’ятчук

Тиждень продовжує 
публікацію циклу 
матеріалів про до-

свід пострадянських 
країн та держав ко-

лишнього соцтабору 
в прощанні з кому-
ністичною історією. 
Про Музей окупації 

в Грузії читайте у 
№ 30 журналу, про 
Музей комунізму в 

Чехії – у № 38.



ДО Речі

На площах литовських міст ви не побачите 
пам’ятників Лєніну – всі вони зібрані в Музеї ра-
дянських скульптур на кордоні з Білоруссю, як і 
футболок із радянським гербом на ринках, – ра-
дянська і нацистська атрибутика заборонена зако-
ном. Комуністична партія пішла в минуле – Кон-
ституція Литви надійно захищає країну від відро-
дження цієї ідеології.
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(звісно, за винятком 1941–1944 
років, коли в ньому господарю-
вали СД і Гестапо). При будівлі 
КДБ ЛРСР постійно діяла вну-
трішня в’яз  ниця, з 1959-го на-
звана слідчим ізолятором. 

Музей геноциду, заснований 
спільним наказом міністра куль-
тури і просвіти та президента Со-

юзу політв’язнів і депортованих, 
відчинив свої двері відвідувачам 
1992 року. А вже 1997-го був реор-
ганізований. Відповідно до поста-
нови уряду Литовської Республіки 
від 24 березня 1997 року права 
його засновника було передано 
Центру дослідження геноциду та 
спротиву жителів Лит  ви. Нині він 
є частиною Меморіального депар-
таменту цього центру.

ГАРячИмИ сЛіДАмИ
У Музеї жертв геноциду я бував 
не раз. Пам’ятаю, що вперше по-

трапив сюди зі шкільною екс-
курсією, організованою вчитель-
кою історії. Входжу в будівлю й 
занурююся в атмосферу тих ча-
сів: страху, відчаю і непримирен-
ності з дійсністю. Для ретель-
ного огляду потрібні хоча б три 
відвідування. Лише мандрівка 
підвалами з камерами арешту, 
тортур (жаргоном КДБ – фізич-
ної дії) і розстрілу займає дві го-
дини. Тут немає ніяких експози-
цій – усе залишено так, як після 
втечі кадебістів у серпні 1991 
року. Після тривалого і шокую-
чого оповідання гіда повертаюся 
на перший поверх.

Там міститься хол, на стінах 
якого висять фотографії жертв 
КДБ у профіль та анфас. У 
конференц-залі – величезна ко-
лекція рідкісних стрічок про зло-
чини комунізму. Є поміж них і 
фільм про Голодомор 1932–1933 
років в Україні. Того дня в залі 

З пеРшИХ ВУсТ

стояли люди з плакатами з вимогою так 
зробити, тобто це було рішення народу. 
Тільки спочатку всі думали, що музей за-
йматиме всю будівлю по периметру чо-
тирьох вулиць, які його оточують. Але 
бракувало приміщень для деяких віль-
нюських судів, тому в підсумку він міс-
титься тільки в малій ї ї частині. Зараз ми 
належимо до меморіального департа-
менту Центру дослідження геноциду та 
спротиву жителів Литви. Він, своєю чер-
гою, має інші підрозділи, приміром, іс-
торичний департамент, який готує для 
нас матеріали. Ще є підрозділ спеціаль-
них розслідувань. Вони збирають мате-
ріали про тих мешканців Литви, які 
брали участь у єврейських погромах, 
придушенні збройного спротиву радян-
ській окупації. 

Ні в Латвії, ні в Естонії такого про-
фільного музею в колишніх будівлях 
НКВС/КДБ немає. Раніше всі називали 
наш музей унікальним на пострадян-
ських теренах. Я тепер усім кажу, що це 

вже не так. Аналогічний створено у 
Львові – музей-меморіал пам’яті жертв 
окупаційних режимів «Тюрма на Лонць-
кого». Ми з українцями плідно співпра-
цюємо, зокрема з Центром дослідження 
визвольного руху.

У. Т.: Ви використовуєте термін «гено-
цид», що має, зокрема, суто юридичний 
вимір. Не було у вашій країні дискусій 
щодо його застосування?

– Тоді, на початку 1990-х, таких дис-
кусій не було, вони з’явилися лише тепер. 
Деякі наші історики їх ініціюють, журна-
лісти з інших країн. Якби музей міг за-
ймати всю будівлю, то там було б місце 
для виставки, присвяченої Голокосту, ін-
шим трагічним темам. Ми єдиний музей 
у нашій країні, який так ґрунтовно озна-
йомлює відвідувачів зі збройним парти-
занським спротивом, із долею наших 
співвітчизників, засланих у табори, із 
мирним опором. Він охоплює період 
1940–1990 років. 

У. Т.: А як російська меншина в Литві по-
ставилася до тієї історичної концепції, 
яку подає ваш музей: радянський режим 
як окупація?

– Не було ніяких суперечок. До 
1940 року в Литві проживало близько  
3 млн мешканців. Якщо підрахувати 
наші загальні людські втрати від усіх 
окупацій, то вони становитимуть 
близько 1 млн осіб. Це третина насе-
лення. Під час Голокосту загинуло по-
над 240 тис. осіб, унаслідок радян-
ських репресій під час першої окупації 
1940–1941-го та окупації 1944–1990-го 
близько 100 тис. і близько 500 тис. 
мешканців були або репатрійовані, 
або поїхали з країни в 1940-х роках, 
розуміючи, що їх чекає в умовах ра-
дянської окупації. Тоді не було інших 
думок. І росіяни, які проживали в Литві 
до 1940-го, служили в литовський ар-
мії, працювали вчителями, багато хто 
з них був репресований. У нашій екс-
позиції ми про це розповідаємо. 

ТАБЛИЦІ ДОЛЬ. 
Кожне прізвище – 
репресована СРСР 
людина



ЗА ҐРАТАМИ. 
З початку 90-х 
тут вже ніхто 
не «сидить»

ОДЯГ «ЛІСОВОГО 
БРАТА». Колись 
конфіскований, 
тепер експонований
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З пеРшИХ ВУсТ

У. Т.: В експозиції камери екзекуцій 
розповідається, приміром, історія ли-
товського офіцера йонаса семашки-
Лієпи, який у 1941–1945 роках служив в 
армії нацистської Німеччини. У 1945-му 
він приєднався до антирадянського 
збройного опору, у 1947-му НКВс його 
за це розстріляв. поруч є багато історій 
інших литовських офіцерів, знищених у 
цій катівні й не заплямованих співпра-
цею з нацистами. Але ви показуєте й іс-
торію йонаса семашки-Лієпи. Це 
спроба відмовитися від селективності в 
підходах? 

– Були офіцери, які служили в ні-
мецьких військах, але нацисти не змо-
гли створити в Литві підрозділів СС. Ба-
гато наших офіцерів були вислані в 
Штутгоф та інші табори, бо опиралися 
німцям. Чимало литовських чоловіків 
думали, що вони прийшли як визволи-
телі. Але, як то кажуть, від вовка вте-
кли – на ведмедя натрапили. Литовці 
хотіли створити власний уряд у червні 

1941 року, але нічого не вийшло. І дехто 
з тих, хто вступив до німецьких військ, 
швидко звідти вийшов, збагнувши що й 
до чого. Тоді робилися спроби створити 
загони самооборони проти нацистів. 
Але були й такі, що залишилися в ні-
мецькій армії. У камері екзекуцій було 
розстріляно багато й кримінальних та 
воєнних злочинців, тих, хто працював у 
нацистських таборах. Серед таких є як 
святі для нас люди, як-от католицький 
єпископ Вінцентас Борисявічюс, якого 
звинуватили в антирадянській пропа-
ганді й вбили у 1946 році, так і злочинці. 
Ми про все це розповідаємо.
 
У. Т.: Ваш музей якимось чином інте-
грований у систему шкільної, універси-
тетської освіти? Немає такого, що ко-
жен литовський школяр має його відві-
дати?  

– Звісно, примусу немає. Але з освіт-
німи закладами ми дуже тісно співпра-
цюємо, особливо з Міністерством освіти. 

Три роки тому уклали договір з ним про 
те, що влаштовуватимемо безплатні екс-
курсії для школярів з усієї Литви. Підго-
тували пакет матеріалів для них, що 
включає мультимедійні елементи, ін-
формаційний буклет, десятки докумен-
тальних фільмів, які можна замовити 
для школи. Є програма навчальних за-
нять для учнів. Освітній заклад може на-
діслати запит для отримання згаданої 
програми й матеріалів, це теж без-
платно. Заняття тематичні: є окремо про 
збройний партизанський спротив радян-
ській окупації (1944–1953 роки), про ли-
товців у сталінських таборах, на за-
сланні (1944–1956), про незбройний 
спротив (1954–1991). Торік наш музей 
відвідали 10 тис. школярів.

У. Т.: За рахунок чого живе музей?
– Нас фінансує держава. Ми заробля-

ємо певні гроші від продажу квитків і про-
ведення турів, завдяки чому частково по-
криваємо самостійно наші витрати. 

демонструвалася стрічка, що роз-
повідає про боротьбу радянських 
збройних сил із партизанами – 
учасниками підпільного опору 
комуністичному режиму. Цікаво, 
що навчальний фільм КДБ «Зна-
йди партизанський бункер» було 
знято 1968 року, піс    ля фактич-
ного знищення підпільного руху.

Усі експозиції, присвячені іс-
торії партизанського руху, пре-
красно підготовлені. Тут можна 
придбати книжки про це явище 
без усіляких націнок. Серед арте-



ВУЛИЦЯ АУКУ 2а. 
Тепер тут музей

фактів – справжні уніформи під-
пільників, панцерфауст (гранато-
мет), креслення бункерів... Чи-
малу частину займають свідчен-   
ня діяльності партизанського 
друку: газети, листівки, відозви. 

піДсЛУХОВУВАННя, 
АРешТ, ЗАсЛАННя
Другий поверх присвячений іс-
торії КДБ у Литві й структурі ор-
ганізації. Креативно оформлена 
відновлена кімната підслухову-
вання – під прозорою підлогою 
прокладені телефонні кабелі. У 
радянські часи весь телефонний 
зв’язок йшов через цю будівлю, 
тому з кімнати відділу ОТО 
«Вухо» можна було прослухати 
будь-яку телефонну розмову.

Тут є і реконструкція старої 
кімнати слави КДБ – так званого 
червоного куточка зі стінгазетами 
ручної роботи. На жаль, не працює 
частина ламп (як мені пояснили, з 
економії), але це створює додат-
кову атмосферу похмурості й таєм-
ничості. Стіни першої половини 
довгого коридору другого поверху 
обвішані фотографіями репресо-
ваних сімей, а надколоте старе 
дзеркало, що стоїть у його кінці, 
відбиває силуети відвідувачів.

У другій половині коридору 
експозиції, присвячені в’яз  ни  цям, 
таборам і висланню. Задля від-
творення атмосфери під стелею 
натягнуті мотки колючого дроту. 
Особливо щирою видається фото-
виставка зі знімками моментів 
вислання і повернення додому.

ЦеРКВА, «сАЮДИс», 
НеЗАЛеЖНісТь
Останнє приміщення музею роз-
повідає про мирний опір радян-
ському режимові. Не побоюся 
сказати, що саме цій темі при-

свячена переважна частина екс-
понатів. Ще більше матеріалів – 
в електронному форматі. Для 
зручності відвідувачів у залі сто-
їть сенсорний екран – на ньому 
демонструються таємно зняті 
агентами КДБ кадри: допит 
диси  дентки Нійоле Садунайтє, 
моменти демонстрацій. Останню 
експозицію вінчає величезне ко-
льорове фотопанно на стелі: ка-
дри з мітингів руху «Саюдис» 
під національними прапорами – 
яскрава пляма над похмурістю 
радянського каземату.

Окрема увага приділена ді-
яльності Католицького костелу 
за радянських часів, зокрема 
його хроніці, мережу розповсю-
дження якої так і не вдалося роз-
крити кадебістам. У цьому залі, 
на відміну від інших, майже не-
має технологій – просто профе-
сійно розміщені експонати, фо-
тографії, тексти. Купивши кілька 
книжок, виходжу на вулицю і 
замружуюся від яскравого со-
нячного світла – такого незвич-
ного після багатогодинного пе-
ребування в пітьмі музею. І ми-
моволі замислююся: багато з 
тих, хто потрапив у підвали цієї 
будівлі, вже не побачили його...

Нещодавно Литва урочисто 
відзначила 20-річчя диплома-
тичного визнання незалежності 
республіки. За цей час країна 
вступила до НАТО та Європей-
ського Союзу, в якому почне го-
ловування в 2012-му; у ній ви-
росло нове покоління, яке дізна-
ється про КДБ, окупацію і 
репресії тільки зі шкільних під-
ручників та оповідань дідусів. 
Якось вони теж прийдуть сюди, 
щоб усвідомити, що спіткало 
їхню батьківщину і що це ніколи 
більше не має повторитися. 



УКРАїНА НА ДеРЖАВНОмУ 
РіВНі НіКОЛИ спРямОВАНО 
Не ФіНАНсУВАЛА 
УКРАїНісТИчНі сТУДії  
ЗА КОРДОНОм
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Д
жованна Броджі-Беркофф 
– не просто науковець сві-
тового рівня. Це європей-
ська інтелектуалка, яка 

глибоко розуміє та переймається 
проблемами, що роздирають 
український соціум навпіл. Вона 
одна з тих ентузіастів неукраїн-
ського походження, яка робить 
усе можливе, щоб у наш час, 
коли медійний простір Європи 
та світу заполонила інформація 
про політичні скандали в Укра-
їні, поширювати інформацію 
про її адекватний образ, багат-
ство культури та мови.

ОДНОсТОРОННя сЛАВісТИКА
У. Т.: пані Джованно, яким нині 
є стан славістичних, зокрема 
україністичних, досліджень  
в Україні та світі?

– В Україні зараз з’явилося 
кілька добрих наукових центрів, 
є непогані науковці. Але мені 
здається, що більша частина 
дослідників-славістів, зокрема 
україністів, дуже традиційні ме-
тодологічно та ідейно. У цьому 
плані ситуація видається не 
найкращою. 

У світі, на жаль, україністи-   

ка – непоширене явище на офі-
ційному рівні, проте нею дуже 
цікавляться. Є багато курсів, 
але університетських кафедр 
україністики, окрім як у США 
та Канаді, практично немає. У 
Німеччині багато університетів, 
де викладають українську мову, 
курс української культури або 
сучасної української літератури. 
І це робиться спонтанно, 
оскільки нині вже немає видат-

них по  с  татей, тих науковців-
славістів стар  шого покоління, 
які були перед незалежністю. 
Це загальне явище – великі по-
статі відходять зі славістики. 
Проте є представники молод-
шого покоління, які вчилися у 
згаданих наукових грандів. Не-
залежність України, нова куль-
тура, великі сподівання після 
падіння Берлінського муру при-
вели до того, що багато молодих 
людей у Європі та світі заціка-
вилися і досі цікавляться ва-
шою державою. Але все це ро-
биться на середньому, не зовсім 
офіційному рівні зусиллями ен-
тузіастів, що поширюють у своїх 
країнах знан ня про Україну. 
Важливо, що це не вихідці з 
української діаспори, а пред-
ставники інших європейських 
націй. Вони дивляться на укра-
їнську культуру іншими очима і 
зовсім інакше, під дуже цікавим 
кутом зору оцінюють вашу ре-
альність.

У. Т.: якою мірою нині можна 
говорити про домінування в су-
часній славістиці студій, 
пов’язаних із вивченням росій-
ської мови та культури? чому 
Україною цікавляться менше? 
Що можна зробити, щоб ситуа-
ція стала паритетнішою?

– Цю ситуацію ніяк пари-
тетною не зробиш. Рівність у 
цьому випадку – радше мрія, 
ніж реальність. І йдеться не 
лише про україністичні студії, а 
й про вивчення польської мови 
та літератури, болгарської, серб-
ської, будь-яких інших 
слов’янських мов. Росія і росій-
ська культура домінують тому, 
що є потужна держава, росій-
ський шовінізм та націоналізм, 
що в комплексі істотно вплива-
ють на розвиток славістики та 
русистики. Тому я думаю, що 
паритету між останньою та нау-
кою про інші слов’янські мови 
не буде. Хіба що певну конку-

ренцію російськознавчим сту-
діям може скласти полоністика. 
Можу також додати, що про-
блема з досягненням рівності 
між різними гілками славістич-
них досліджень залежить від 
того, що певна слов’янська дер-
жава робить для поширення 
знання про себе за кордоном. А 
Україна нічого не робить і не 
робила. Це ж катастрофа!

Польща завжди активно по-
ширювала свою мову та куль-
туру, знання про них, Росія нині 
багато й потужно чинить так 
само. Російською та польською 
мовами цікавляться також тому, 
що росіяни і поляки вкладають 
у русистику й полоністику 
гроші, стимулюють таким чи-
ном зацікавлення ними. Укра-
їна ж ніколи на державному 
рівні, спрямовано не фінансу-
вала україністичні студії, фак-
тично вбивши цим інтерес до 
них поміж славістів за кордо-
ном. Таке недбальство з боку 
вашої держави призвело до 
того, що світ фактично повер-
нувся до вивчення її мови та 
культури спиною. До того ж 
варто зважати на те, що нині 
Україна не привертає до себе 
уваги людей чимось позитив-
ним, це також впливає на їхній 
інтерес до українознавчих сту-
дій.

пОДОЛАННя БАР’ЄРіВ
У. Т.: Доволі часто можна по-
чути, що західні науковці зде-
більшого отримують інформа-
цію про Україну, її мову та 
культуру з російських джерел 
та в російській інтерпретації. 
йдеться про певний міф чи 
усталену в Європі практику? 
чому тамтешні вчені зверта-
ються саме до російських, а не 
до джерел будь-якою іншою 
слов’янською мовою?

– Це факт, що практично вся 
інформація про Україну потра-
пляє до італійців через Росію. 

Ucrainica Italiana
Італійська славістка та україністка Джованна Броджі-Беркофф  
про стан україністичних студій в Україні та світі

спілкувалася 
Ганна Трегуб

Фото:  
Андрій 

Ломакін
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БіОГРАФічНА 
НОТА
Джованна 
Броджі-
Беркофф
Від 1994 року – 
ординарний 
професор 
слов’янської фі-
лології в універ-
ситеті Урбіно, а 
згодом – у Мі-
ланському уні-
верситеті (де-
партамент лінг-
вістичних, 
літературних та 
філологічних 
студій, секція 
славістичних та 
угро-фінських 
студій). У 1993–
1998-му – пре-
зидент Італій-
ської асоціації 
славістів. У 
1987–1997-му – 
член редакції 
журналу 
Ricerche 
Slavistiche 
(«Славістичні 
студії»), від 
1998-го – член 
редакції, а зго-
дом головний 
редактором ча-
сопису Russica 
Romana. Від 
2000 року – 
президент Іта-
лійської асоціа-
ції українських 
студій. У 1999–
2008-му – віце-
президент Між-
народної асоці-
ації україністів  
у Західній Єв-
ропі. У 2003 
році стала іно-
земним членом 
НАН України. 
2011-го здобула 
звання почес-
ного профе-
сора НаУКМА. 

украЇністика|НАВігАТоР

Наприклад, наші журналісти, 
говорячи про події у вашій кра-
їні, використовують повідом-
лення з Москви. Колись я про-
тестувала проти цього, напи-
сала листа на італійські радіо та 
телебачення із запитанням, 
чому інформація про Україну не 
надходить, приміром, із Вар-
шави? Відомостей про вашу 
країну наші ЗМІ дають дуже 
мало. Журналіст у Москві – хо-
роший фахівець і людина, але, 
звичайно, він транслює бачення 
української дійсності з позиції 
Кремля. Це факт, який дуже 
важко змінити. До того ж не 
можна забувати про економічні 
та політичні інте реси, оскільки 
над багатьма італійськими мас-
медіа тяжіє національна енер-
гетична компанія, яка дуже за-
цікавлена в російських нафті та 
газі. Це не лише італійська, а 
пан’європейська проблема. Єв-
ропейці вважають, що Росія є 
дуже важливим партнером, що 
є правдою, і саме тому вони не 
виступатимуть будь-як проти 
неї. А це впливає на пресу і ха-
рактер загальної поінформова-
ності населення західних країн 
про Україну. 

В італійських та інших євро-
пейських університетах най-
більшими поміж славістичних 
є кафедри русистики. На пери-
ферії ж мови наука є традицій-
нішою та консервативнішою, 
ніж у центрі, серед її органічних 
носіїв. Це означає, що російські 
русисти прогресивніші, ніж іно-
земні. У 1980-х політичний Київ 
був консервативнішим за Мо-
скву. Тому це загальне правило, 
яке також стосується славіс-
тики. Мені та моїм колегам-
україністам дуже важко боро-
тися з проросійськими нахи-
лами наших русистів. А поза 
тим вони нічого іншого не 
знають, крім російської 
мови. А полоніст і болгарист 
завжди вивчають російську 
мову і культуру. Що стосу-
ється не лише Італії, а й 
загалом усієї європейської 
славістики. Це нездоро-
вий односторонній про-
цес, коли спостеріга-
ється засилля однієї 
мови.  

У. Т.: чи є ініціативи з по-
ширення адекватної, неу-
передженої інформації 
про Україну в Європі успіш-

ними? якщо так, то про які саме 
проекти йдеться?

– Такі проекти є. До цього 
року була школа в Грайсвальді, 
яка дуже добре та успішно ді-
яла. Проте, на жаль, її закрива-
ють. І річ не лише у браку фі-
нансування, а й у внутрішній 
політиці самих німецьких уні-
верситетів. Є ще міжнародний 
проект університету Са  нкт-
Галлен у Швейцарії та ще од но-
 го німецького університе ту, 
що співпрацюють у га-
лузі соціальних наук, 
політо логії. У Кон-
станці три роки був 
м і ж у н і в е р с и т е т -
ський проект до-
сліджень про Га-
личину як частину 
Авс  т  ро-Угор  ської 
імперії. Йшлося 
про студії з куль-
тури цього регіону 
а також сучасної, 
модерної та постмо-
дерної української 
літератури, їхніх 
зв’яз  ків із європей-

ською культурою. Також дослі-
дження Галичини в контексті 
австрійсь  кої імперсь  кої куль-
тури перебувало у фокусі уваги 
докторської школи у Відні, де 
діє величезний інститут славіс-
тики та україністики. У Кемб-
риджі нещодавно створено но-
вий центр україністичних до-
сліджень і навчання. 



Автор:  
Юрій 

макаров

О
це так! Коли моя приятелька взялася 
готувати на останньому Форумі видав-
ців круглий стіл під пишною назвою 
«Російська рецепція української літера-

тури», я спершу посміявся. «Рецепція», себто 
сприймання, якщо по-академічному. Невже в 
Росії взагалі хоч якось сприймають наші belles 
lettres?
Якщо чесно, останнім часом з’являється велика 
спокуса поводитися згідно з фантастичним опо-
віданням колишнього харків’янина, а нині ро-
сійського письменника Едуарда Лімонова: дія в 
нього відбувається за глибокого совка, й одного 
ранку на місці СРСР виявляється порожнеча, 
тобто відразу за лінією кордону – густий туман, 
а всередині нічого. Нуль. Немає такої країни. 
Ось так і я: раз по раз хочеться зробити вигляд, 
що нічого на схід від нас немає. А чого звідти че-
кати? Газових ультиматумів? Поп-репертуару? 
Невихованих сусідів на іноземному курорті? Але 
ж ігнорування – це не по-дорослому. Тим більше, 
що Росія складається не із самих олігархів та на-
слідувачів блатної етики й естетики. Там зали-
шилися інтелігентні люди, там є наука й куль-
тура, театр і кіно, нарешті, там сміливі колеги. А 
те, що в них знову сірий полковник, нічого саме 
собою не означає: ми, 
до речі, теж не Руз-
вельта обрали.
Але те, що й ми їм ці-
каві як такі, для мене 
було несподіванкою. Бо 
ж досі більше дово-
диться чути про себе як 
про об’єкти викрит  тя 
«помаранчевих фашис-
тів». Аж ось виявля-
ється, що практично всі 
помітні новинки україн-
ських прозаїків і поетів досить оперативно 
з’являють  ся в них спершу в «товстих» жур-
налах (забутий у нас спосіб літературної ко-
мунікації), а потім і окремими виданнями, й вони 
жваво обговорюються. Тож комусь це цікаво, ко-
мусь це потрібно?
Не можна сказати, що цей тренд у РФ усі оціню-
ють позитивно. Є звична реакція захисників ім-
перських цінностей, на чиєму боці, слід визнати, 
симпатії більшості населення Росії. Ось типовий 
відгук поета й публіциста, якому я не хочу ро-
бити рекламу: «Уж не знаю, в соответствии с 
чьим замыслом-умыслом в последние не-
сколько лет толстые литературные журналы 
России активно участвуют в процедуре «боль-
шой подмены» (термин предлагаю для исполь-
зования), а именно: в массе стали появляться 
переведенные (чаще всего посредственно) на 
русский «первые ряды» современной украин-

ской литературы. […] Подмена, на мой взгляд, 
заключается том, что при такой намеренной 
политике украинская «передовая литература» 
(к тому же по преимуществу описывающая 
духовный распад личности и социума) вытес -
няет из информационного поля русскую. […] 
Иначе, как идеологической стрельбой на пора-
жение «Русского мира», я эту протекционист-
скую деятельность назвать не могу…» І таке 
інше, перепрошую за довгу цитату.
Тобто йдеться не просто про ревниву реакцію на 
конкурентів, а про опір «ідеологічній стрільбі 
на ураження» – це не я сказав! Отже, присут-
ність у культурному обігу сусідньої країни тек-
стів Забужко, Андруховича, Жадана, Матіос, 
Прохаська сприймається не більше й не менше, 
як підривання засад «Русского міра». Я кваліфі-
кував би це не як параною, а радше як обмовку.
У тім-то й річ, що росіяни, з якими в останній 
період довелося спілкуватися (щоправда, від-
разу слід визнати: то були люди, по-перше, якось 
дотичні до літератури, по-друге, освічені й вихо-
вані, а цим критеріям відповідають аж ніяк не 
всі), нерішуче давали зрозуміти, що вони на нас 
розраховують. Мовляв, у нас є те, чого в сучас-
ній Росії нестерпно бракує. А саме: свободи –  

не стільки політичної, 
скільки внутрішньої, 
ментальної. Так, Укра- 
їна подекуди страж-
дає на провінціалізм 
(це я вже від себе до-
даю), але тут є конку-
ренція ідей, естетик, 
напрямів, а літерату-
 ра – найбільш при-
родний транслятор 
цих рухів. Інколи на-
віть складається вра-

ження (не думаю, ніби мені це примари-
лося), що російські друзі ставляться до нас 
із певною прихованою заздрістю. Звісно, за-

раз менше, ніж п’ять років тому, одначе, од-
наче…
Інакше кажучи, попри масовану медійну об-
робку, для інтелігентних людей у Росії існу-
вання України як окремої держави, країни, те-
риторії, мови й культури – доконаний факт, 
який уже не потребує додаткових підтверджень. 
Будь-які її успіхи стають актуальним для них 
самих прецедентом, доказом того, що в умовах 
пострадянської держави можлива організація 
життя на нормальних засадах і системи ціннос-
тей, альтернативної згаданому «міру». Повто-
рюю, це не я вигадав. Не хочу сказати, що відпо-
відальність перед сусідами для мене важливіша, 
ніж перед співвітчизниками, але все одно… є 
про що замислитися. 

сюрпризи рецепції

ДЛя іНТеЛіГеНТНИХ ЛЮДей  
У РОсії БУДь-яКі УспіХИ 

УКРАїНИ Є ДОКАЗОм ТОГО, 
ЩО В пОсТРАДяНсьКій 

ДеРЖАВі мОЖЛИВА 
ОРГАНіЗАЦія ЖИТТя НА 
НОРмАЛьНИХ ЗАсАДАХ
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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**



Ноллівуд у Києві
«Легка, мов пір’їнка» – перший український фільм, зроблений 
для Нігерії з тамтешніми акторами

54|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 41 (206) 7 – 13.10.2011

НАВігАТоР|кіно

Н
ігерія посідає друге місце 
у світі за обсягом кінови-
робництва після Боллі-
вуда, далеко випереджа-

ючи в цій гонитві знаний Голлі-
вуд. Утім, про це відомо віддав    - 
на: за інформацією «Вікіпедії», 
2006-го було знято аж 872 ніге-
рійських фільми, що трохи мен-
 ше (на 200 стрічок), ніж того са-
мого року було зроблено в Бол-
лівуді, але більше ніж удвічі за 
голлівудські показники. Неймо-
вірна як для нас кіноактивність 
пояснювалася вкрай малими 
бюджетами стрічок. Проте, на 
дум  ку одного з найвідоміших 

Автор:  
ярослав 
підгора-

Гвяздовський

нігерійських акторів Остіна 
Ебоки, який брав участь у зйом-
ках фі  льму «Легка, мов 
пір’їнка», інформація, поши-
рена в мережі, не збігається з 
реальністю. Тиждень наво-
дить його спростування найпо-
ширеніших хибних уявлень про 
Нігерію та Ноллівуд.

ДешеВО ЗНімАЮТь 
ЛИше іДіОТИ
Коли ініціатор фільму «Легка, 
мов пір’їнка» українець Ігор Ма-
рон приїхав до Нігерії, він був 
упевнений, що кошторис проек-
 ту не перевищуватиме $25 тис. 

Напевно, його орієнтиром слу-
гувала інтернет-інформація про 
$15 тис. як середній бюджет ні-
герійського фільму. Остін Ебока 
відкрив йому очі. Часи зміни-
лися, і тепер середній бюджет 
коливається між $70–75 тис. 
2009 року в Лос-Анджелесі зні-
мався нігерійсько-амери  кан  сь -
кий фільм «Ije», у якому тільки 
виконавиця головної ролі отри-
мала $35 тиc. гонорару (в цілому 
стрічка коштувала $2,5 млн). З 
копродукціями загалом справи 
дуже добрі, малих бюджетів у 
цьому випадку не передбача-
ється. Наприклад, ніге рійсько-



КИїВ ВЕЧІРНІЙ. 
Творча група 
фільму працює 
на Подолі, 
знімаючи 
романтичну 
сцену 

ОПТИМІСТ. 
Актор Остін 
Ебока вважає, 
що нігерійське 
кіно стрімко 
розвивається й 
цього руху не 
спинити
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британські стрічки 2006-го «Ди-
вовижна легкість» режисера 
Дже  та Амата та «Спадок» То-
маса Ікімі мали бюджети відпо-
відно £400 тис. і £500 тис. На 
жаль, цих фільмів і вдень зі свіч-
кою не знайдеш. А ось стрічок із 
відвертою треш-якістю – будь 
ласка, дивись на YouTube. «Але 
такі режисери, як Стівен Спіл-
берґ, не викладатимуть свої ро-
боти в мережі, чи не так? – до-
речно запитує Ебока. – Коли 
Андрій закінчить фільм, ми його 
теж не оприлюднюватимемо в 
інтернеті. На противагу тисячам 
інших режисерів із ручними ка-
мерами і своїм «продуктом».

У НіГеРії Є КіНОпРОКАТ
На початку 1990-х у Нігерії, на 
кілька років пізніше, ніж в Укра-
їні, почався відеобум. Кінотеа-
три через економічну кризу 
майже повністю позакривалися, 
натомість розвинулося «до-
машнє кіно». І всі відразу захо-
тіли стати режисерами. «Навіть 
продавець шин міг почати зні-
мати чи продюсувати фільми», – 
розповідає Остін. Знімали за ко-
пійки, записували «продукт» на 
диски і продавали в маленьких 
палатках так само дешево, але 
масово, часом тиражем 50–100 
тис. примірників! На такій тор-
гівлі зробили собі гроші перші 
бізнесмени (згаданий процес до-
бре відображено в данській до-
кументалці 2007 року «Good 
Copy Bad Copy»). Але ера DVD 
минула. І про це, виходячи зі 
статей у мережі щодо нігерій-
ського кіно, ніхто нічого не знає. 
Щодо питання, чи є в Нігерії кі-
нопрокат, Остін Ебока – «Oh, 
please!» – довго і до сліз сміявся. 
Перше, що він зробив, коли до 
нього приїхали українські про-
дюсери Ігор Марон і Філіпп Ро-
жен, – повів їх гуляти Лагосом, 
заходячи в місцеві кінотеатри. 
Раніше, наприклад, у цьому 
місті, де мешкає 7 млн людей, 
були старі кінотеатри, але їх 
зруйнували, щоб побудувати но-
 ві. І там показують нові стрічки.    

На найбільшому кіносервері 
світу – imdb.com – нігерійських 
фільмів як у комара сала – лише 
з десяток. Та прикметно, що нав-
проти драми 1971 року «І при-
йшло знищення», екранізації од-
нойменного, найпопулярнішого і 
найбільш читаного у світі ніге-
рійського роману письменника 
Чинуа Ачебе, стоїть досить висо-

кий бал 7,6 із 10 можливих, а в 
сучасної нігерійсько-амери   кан -
ської комедії «Крізь скло» 
2008-го узагалі 9,5! 

Приблизно між 1990-ми і 
2000-ми, поміж малим і вели-
ким кіно, вдало обігруючи назви 
«Голлівуд» і «Боллівуд», з’яви -
лася назва місцевого кіновироб-
ництва – «Ноллівуд». А вже на-
прикінці 10-х років XXI століття, 
за словами Остіна Ебоки, Ноллі-
вуд здолав рівень валових надхо-
джень у $2 млрд (хоча в інтер-
неті, говорячи про обсяг кінобіз-
несу Нігерії, називають у 10 разів 
меншу цифру – $200 млн; в ан-
гломовній «Вікіпедії» зазначено 
$500 млн). У 2007 і 2008 ро  ках 
було знято два документальні 
фільми про Ноллівуд: «This Is 
Nollywood» і «Nollywood Babylon». 
Останній навіть брав участь в 
офіційному конкурсі «Санденсу» 
2009-го. І там ішлося про те, що 
на той час у Нігерії знімалося 
1200 стрічок на рік. 

НіГеРійсьКе КіНО 
Не ТіЛьКИ ДЛя сВОїХ
З огляду на специфічність досить 
закритого кінопрокату Сполуче-
них Штатів і спрямованість кіно 
Нігерії найбільший попит на 
тамтешні фільми на Африкан-
ському континенті. Також зна-
чною цільовою аудиторією ніге-
рійського кіно є діаспори в Єв-
ропі, Північній Америці та 
Карибському регіоні. А ще в кіно-
бізнесі Нігерії орієнтуються на 
Англію. Що й не дивно: доне-
давна країна була колонією Ве-
ликої Британії. Наразі прем’єри 
значущих нігерійських фільмів 
відбуваються в Лондоні. «Певний 
успіх цих стрічок, – каже Остін 
Ебока, – пов’язаний з орієнтацією 
місцевих режисерів на розва-
жальність і сімейність. Неда-
ремно наше кіно називалося в 
1990-х домашнім: люди, що ку-
пували DVD, показували їх своїм 
і сусідським сім’ям, і всі від цього 
отримували радість. Вони во-
зили фільми і за кордон, пере-
глядаючи разом із родичами й 
друзями, вихідцями з Нігерії. 
Власне, на цьому створеному по-
питі й почали зароблятися перші 
гроші нашого кінобізнесу».     

У НіГеРії Не ЖИВУТь 
НА ОДИН ДОЛАР НА ДеНь
«Вау! – вигукує Остін Ебока щодо 
інформації з інтернету про життя 
«двох третин нігерійців на один 

долар на день». – Звідки ви таке 
взяли? На чому ґрунтуються ці 
дані? Приїдьте до нас і поди-
віться, як ми зараз живемо! Ніге-
рія з тих країн, де людина може 
піти спати з порожніми кише-
нями, а прокинутися мільйоне-
ром. Так, через проблемний уряд 
у багатьох немає роботи. Офіцій-
ної. Але люди часто приховують 
свої статки. Займаючись комер-
цією, купуючи і перепродаючи, 
мають неафішовані бізнеси, що 
не враховані в податках… Квиток 
у кінотеатр, скажімо, в Лагосі ко-
штує 1000–1200 наших найр, 
тобто $8–10».

У НіГеРійсьКОмУ КіНО 
НемАЄ ТАБУйОВАНИХ Тем
Раніше головною забороненою 
для нігерійського кіно темою 
була оголена натура. «Тепер, – 
каже Остін Ебока, – у Нігерії зні-
мають усе, що захочете. Зараз уся 
Африка стала відкритішою, так 
би мовити, більш інтернаціо-
нальною. Нині у фільмах і цілу-
ються, і кохаються, і нікому не-
має діла. Це не табу. І заборони 
на такі сцени немає. Окрім, зви-
чайно, для дітей». Власне, відсут-
ність централізованої заборони 
якихось тем чи навіть фільмів 
підтверджує і список країн, де 
цензура в кіно є і стоїть у повний 
зріст, – у ньому взагалі немає Ні-
герії. Натомість у державі наявні 
соціальні проблеми: пов’язані 
або з неможливістю їздити до ін-
ших країн чи навіть інших райо-
нів самої Нігерії, або з традиці-
ями та сімейними цінностями. 
Наприклад, патріархальна сис-
тема виховання та життя в ніге-
рійському суспільстві накладає 
стереотип на поведінку, змушу-
ючи дітей танцювати під дуду 
батьків. А люди прагнуть нового, 
іншого, цікавого. Фільм «Легка, 
мов пір’ї  нка», у якому знімається 
Остін, поєднує ці дві «про-
блеми». «Тому це історія, яку хо-
четься побачити, бо вона близька 
нігерійцям. Це оповідь про 
дівчину-нігерійку, яка живе в 
Україні й бере участь у пісенному 
шоу… Коли зняли стрічку 
«Останній король Шотландії» 
про події в Уганді, нашим гляда-
чам було дуже цікаво. Гадаю, їм 
так само буде цікаво подивитися 
через кіно на Україну. Цей ін-
терес і є бізнесовою зачіпкою, і 
ми на неї робимо найбільші 
ставки… Ось про що мистецтво – 
про реальність». 
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Відкритий міжнародний 
слем-турнір

Фестиваль-ресторація «Диван»
(Київ, Бессарабська площа, 2)
У межах культурного проекту «Ві-
рші в метро» та Spoke’n’Word on 
Tour у Києві відбудеться відкритий 
міжнародний слем-турнір, у якому 
зможуть узяти участь усі охочі. 
Єдиною умовою для цього є на-
писання короткого вірша у формі 
п’ять-сім-п’ять складів на вільну 
тему, який викликатиме асоціації, 
пов’язані з Польщею чи Варшавою. 
Дійство відвідають українські поети 

Андрій Любка, Павло 
Коробчук, Ірина 
Шувалова та польські 
поети-перфомери 
Вероніка Левандов-
ська, Войцех Цихонь, 
Ґжеґож Брушевський 
та Богдан Пясецький.

Chernihiv Jazz Open

Обласний музично-
драматичний театр  
імені Т. Г. шевченка
(чернігів, просп. миру, 23)
Два дні чернігівського Jazz Open – це 
можливість відчути смак справж-
нього джазу, сміливих імпровізацій 
та гармонії звуків. На цьогорічному 
дійстві заджемують не тільки вітчиз -
няні виконавці – бігбенд Дениса 
Аду, гурт Five Points та Ольга Лукаче -
ва, – а й відомий джазмен Карл Фрі  - 
єрсон (Німеччина). Гостями фести -
ва  лю також стануть LеLа Project 
(Україна – Вірменія) 
та Pushkin Klezmer 
Band (Україна, Ро  сія, 
Молдова). Крім му  - 
зичної програми на 
відвідувачів чекає вис-   
тавка чорно-білої фо-
тографії та after-party.

Анонси

«Опівночі в Парижі» – 
чергова комедія незручних 
ситуацій від Вуді Аллена

ського сальто-мортале в незрозумілості: чи ге-
рой справді перенісся і щоночі переноситься в 
20–30-ті роки XX сторіччя, чи це плід його 
уяви, чи недешевий жарт. Ситуація і далі не 
прояснюється. Та й не треба! Саме на цьому на-
полягає Аллен, а ми можемо дозволити собі зі-
грати в цю гру чужих візій. Бо Париж – фантас-
тичне місто, де уявне може стати реальним: 
опівночі зі звуком дзвонів до вас насправді може 
під’їхати раритетна машина з Гемінґвеєм на за-

і
нтелектуальний паразит Аллен знову на коні. 
І улюблений Париж зробив одним із голо-
вних героїв фільму, і звичний спосіб розби-
рати людей по гвинтиках використав. При 

цьому анітрохи не хвилюючись, що «місто зако-
ханих» до нього знімали безліч разів і спосіб 
його – справжній паразитизм на самому собі. 
Адже шокувати людину, а потім із цікавістю 
спостерігати за її реакцією – це фактично запа-
тентований ним сценарно-режисерський хід. 
Хоча віддамо належне невротикові й водночас 
психоаналітикові Аллену: незважаючи на його 
нахабність і нарочитість та штучність придума-
них ним фільмових ситуацій, він досить тонко 
розбирає людей. Попередня стрічка режисера 
«Ти зустрінеш таємничого незнайомця» цілком 
могла би вважатися його наймудрішою робо-
тою, намальованою проникливим і досвідченим 
живописцем людських історій, доль і натур. В 
«Опівночі…», на відміну від «… незнайомця», 
важливим є сюжетний хід: герой, трохи «нама-
ханий» американський письменник, що приїз-
дить із дружиною до Парижа, однієї ночі опи-
няється в компанії людей, які вдягнуті у він-
тажне, танцюють під старе, називаються 
Фіцджеральдом і Гемінґвеєм і планують їхати 
до Гертруди Стайн… Увесь смак цього автор-

8–9 жовтня 8 жовтня, 20:007 жовтня, 19:00
«Океан ельзи» 
з оркестром

Національний палац мистецтв 
«Україна»
(Київ, вул. Велика Васильків-
ська, 103)
Спеціально для численних 
шанувальників рок-гурт влаштує 
додатковий концерт у супроводі 

симфонічного оркестру. 
Охочих піти на перший 
виступ 6 жовтня виявилося 
настільки багато, що музи-
канти просто змушені були 
дати другий. Незважаючи 
на оркестрове забарвлення, 
«Океани» виконуватимуть 
свої пісні в наближеному до 
студійних записів варіанті, 
без спеціальних аранжу-
вань. До програми концерту 
ввійдуть вибрані пісні з усіх 
альбомів команди.

Ностальгія

«Опівночі 
в парижі».
У кінотеатрах 
України
з 6 жовтня

НАВігАТоР|віДгуки/анонси



№ 41 (206) 7 – 13.10.2011|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|57

14 жовтня, 20:00
«Українська рок-хвиля»

Арт-клуб «шкаф»
(Одеса, вул. Грецька, 32)
Потужна хвиля року накриє Оде-
су та її меломанів – уже втретє 
тут відбудеться фестиваль укра-
їнської музики. Гурти з різних 
регіонів нашої країни відкриють 
слухачам джерело позитивного 
настрою та шаленої енергетики. 
Серед них – львівська ватага 
«Оратанія», одеський гурт «Ки-
рилл и Мефодий» та формація 
патріотичного позитиву з Одеси 
«Друже музико». Для гостей 

у вишиван-
ках – приємний 
сюрприз: півціни 
за вхід на фести-
валь. Організато-
ри вітають також 
інші етнічні 
костюми.

14 жовтня, 19:008–9 жовтня

дньому сидінні, й ви вирушите до Стайн і Пі-
кассо. Поза сумнівом, фантазія Аллена не є ме-
довою – він увесь час домішує до неї свого фір-
мового дьогтю, насичує розмови героїв іронією і 
міжрядковим чорним гумором, протиставля-
ючи ідеалізоване минуле потворності сучас-
ного… Ностальгія 75-річного старого, скажете 
ви, і частково матимете рацію. То й що?

Ярослав Підгора-Гвяздовський

етно-вечірка на покрову

Underground Music Hall
(Київ, просп. московський, 13в)
Традиційні українські вечорниці, 
про які більшість знає з розпо-
відей бабусь чи дідусів, невдовзі 
відбудуться в Києві. Етнічний 
дрес-код, народні танці, співи – 
усе, як було колись. Але крім 
стандартної програми, на гостей 
свята чекають виступи етно-гуртів 
«PoliКарп», «ДримбаДаДзиґа» та 
«Qamo Грядеши». Народні мотиви 
у сучасній інтерпретації не лише 
створять справжнісіньку атмос-
феру народних 
гулянь, а й по-
дарують гарний 
настрій та неза-
бутні враження. У 
програмі є також 
майстер-класи та 
українське диско.

«Руді тексти»

ТРЦ «Єсєніно»
(Кривий Ріг, вул. Єсєніна, 16)
Насичена програма вже четвер-
того за рахунком літературно-
мистецького фестивалю включає 
декламацію поезії та читання 
прози, написання вірша за 
24 години, перегляд літератур-
ного відео, мега-слем, вечірні 
екскурсії та багато інших не-
сподіванок. Серед учасників – 
Таня-Марія Литвинюк, Майстер 

Євгеній, Анастасія 
Котляр, Максим Кобір. 
Молодому поколін-
ню особливо цікаво 
буде відвідати тренінг 
письменника Валентина 
Бадрака «Стратегії геніїв 
літератури. Як досягти 
успіху в літературній 
діяльності».

CD

Whitar. «EquilibriumPath»
Другий альбом рівненського dark electro/
experimental industrial-проекту кардинально від-
різняється від дебютного повноформатника. Саунд 
«Equilibrium Path» міг би бути кращим за умови 
розумнішого мастерингу – час від часу в альбомі 
вдається почути потенційно цікаві елементи, однак 
загальна картина абсолютно не вражає. З одного 
боку, новий матеріал надто складний для сприй-
няття внаслідок надлишку нойзу та харш-вокалів, 
з іншого – усі ці експерименти є штучними. 

Dark Ages. «TheTractatusDeHereticisEt
Sortilegiis»
Послухав – як до костьолу сходив. Таку характе-
ристику можна дати третьому альбому від сайд-
проекту Романа Саєнка. Як і музика попередніх 
двох лонгплеїв, новий диск актуалізує спадщину єв-
ропейського середньовіччя, насамперед естетичну. 
Стилістично несподіванок тут теж не подибуємо – 
як і раніше, це надзвичайно похмурий, гіпнотично-
повільний синтезаторний dark ambient, подекуди 
поєднаний із жіночими церковними вокалами та 
партіями органа. 

Jabberheads. «First»
Дебютний альбом однозначно вдався київсько-
му інді-гурту, у складі якого зокрема грають екс-
учасники «Вія» та «Арахнофобії». Симпатію 
викликає вже те, що стилістична ніша, обрана 
ними, на сьогодні в Україні фактично необжита. 
Jabberheads впевнено почуваються «на території» 
рок-кабаре, у якому раз по раз елегантно виника-
ють відтінки як фолку, так і, наприклад, блюзу. І 
хоча акцент в англійській мові вокалістки Юлі не-
можливо не помітити, його цілком можна їй ви-
бачити за артистичний голос. 
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У 
новому фільмі Стівена Содер-
берґа Метт Деймон відійшов 
від свого звичного амплуа не-
пересічного героя. У «Зара-

женні» він грає звичайного хлопця, 
дружину якого вбиває смертельний 
вірус, що блискавично поширюється 
планетою. Прем’єра цієї динамічної 
стрічки із соціальною складовою від-
булася цьогоріч на Венеційському кі-
нофестивалі. В український прокат 
вона виходить 6 жовтня.

У.Т.: Коли ви прочитали сценарій, 
як відреагували? Наскільки легко 
було погодитися на участь у фільмі?

– Узагалі-то, ми саме готувалися 
до інакшого проекту, який і досі пла-
нуємо втілити, коли Стівен (Содер-
берґ – режисер. – Ред.) подзвонив і 
сказав: «У мене тут інша штука і 
треба робити її зараз, бо вона дуже 
актуальна». А ще він зауважив, що, 
на його думку, це найкраща робота 
сценариста Скотта Бернса. Таке вже 
багато означало. Бернс надіслав 
мені сценарій «Зараження» із запис-
кою «Прочитай і потім помий руки». 
Я ознайомився з текстом і сказав, що 
хочу знятися в цьому фільмі. Від 
нього стає справді страшно, але вод-
ночас він залишається зворушливим.   

У.Т.: який персонаж ближчий вам – 
пересічний чоловік, якого ви граєте 
в цьому фільмі, чи герой екшну на 
кшталт Борна?

– Безперечно, герой екшну – 
природніше для мене амплуа. (Смі-
ється). Ні, якщо режисер хороший і 
сценарій теж, усе виходить досить 
природно. А якщо ні, то неможливо 
нормально зіграти будь-яку роль.

У.Т.: якби ви опинились у такій ситу-
ації, як ваш герой у фільмі, як пово-
дились би: були б готові захистити 
близьких чи просто пустили б усе на 
самоплин?

– Напевне, прагнув би захис-
тити, особливо тому, що тепер маю 
своїх дітей. Я намагаюсь не надто 
трястися над ними. Але дружина 
дала мені прізвисько «бойова готов-
ність». (Сміється). Іноді я просто 
встаю перевірити, чи дихають діти. 

Мені здається, я трохи перегинаю 
палицю в бажанні оберігати їх, але 
не контролюю їх постійно. 

У.Т.: Вашому героєві у стрічці дово-
диться скрутно. як вам гралося в та-
кій ролі?

– Мені було легко асоціювати 
себе із цим персонажем. До того ж зі 
Стівеном Содерберґом працюєш, як 
із ніким іншим. От, наприклад, як 
минав наш день: ми виходили і зні-
мали. Говорили, щó робитимемо, і 
все вирішували. Виконували план і 
поверталися до готелю, потім ішли в 
якийсь тихий закуток бару й пере-
дивлялися відзнятий матеріал. Коли 
так працюєш, здається, що робиш 
кіно в себе на подвір’ї із друзями. 
Стрічка – як відкрите тіло на опера-

ційному столі. І можна все обгово-
рити. Що ще треба?

Це абсолютно інше, ніж три мі-
сяці самому вивчати свій образ, та-
кого в «Зараженні» я не роблю. Один 
із улюблених кадрів – коли на самому 
початку фільму мій герой дізнається, 
що його дружина мертва. Я сказав 
Стівену: «Слухай, я не уявляю, як це 
зіграти. Як зробити цей епізод? Він же 
на п’ятій хвилині стрічки. Ще ніхто ні-
чого не знає ані про мене, ані про неї. 
Та й байдуже. Навряд чи вдасться з 
цього епізоду зробити велику 
драму». А він з усмішкою: «Творча 
криза?»

І тут ми натрапляємо на одного 
хлопця – він часто таке бачив. Ми пого-
ворили з ним і з лікарем, якому дово-
дилося повідомляти новини про 
смерть. Ми запитали, як у цих випад-
ках поводяться? Він відповів: «Ну, іноді 
люди розкисають, але дуже часто ба-
чиш зовсім іншу реакцію». «Яку?» – 
спитав я. «Залежить від того, як по-
мерла людина. Вам треба зреагувати 
на раптову смерть?» – сказав він. «Так, 

саме так», – відповіли ми. «Тоді 
грайте так, наче те, що ви 
чуєте, – більше, ніж ви мо-
жете витримати, більше за 
ваші сили». Отак люди реа-
гують. Скотт Бернс так і про-
писав у сценарії.

Я прокинувся вранці 
того дня і просто місця собі 
не знаходив. Не знав, як 
утілю цей епізод. А потім 
просто пішов і зіграв. Був 
певен, що зробив потрібне, 
і лікарі справді сказали: 

«От як усе відбувається в 
більшості випадків». 

Метт Деймон 
про особливості створення 
фантастичної драми 
«Зараження»
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9
 вересня, в самий пік літ-
нього танення, лід покри-
вав 4,33 млн км² Північ-
ного Льодовитого океану, 

як свідчать дані Американсько- 
го національного центру дослі-
дження снігового і крижаного 
покриву (NSIDC). Це ще не най-
нижчий показник. Але власне 
рекордна цифра, 4,17 млн км² 
2007 року, була наслідком не-
звичного поєднання сонячних 
днів, безхмарного неба й теплих 
течій із середніх широт. Цього-
річ не було аж такої протилеж-
ності «ідеальному штормові», 
але літній мінімум плавучої 
криги тільки на 4% вищий від 
того рекорду. Додайте таке: тов-
щину льоду (яку виміряти наба-
гато важче) оцінюють лише в 
половину тієї, яка була 1979-го, 
коли почали реєструвати спо-
стереження із супутників, – і по-
бачите, що, певно, від часів 
останнього, найбільшого, поте-
пління, котре сталося 8 тис. ро-
ків тому, невдовзі по закінченні 
льодовикового періоду, крижана 
«шапка» Північного Льодови-
того океану ще ніколи не була 
такою малою.

Факт поступового танення 
арктичного крижаного покриву 
відомий уже не одне десяти-
ліття. Усі кліматологи, за винят-
ком небагатьох своїх колег, при-
чиною вважають глобальне по-
тепління, викликане викидами 
парникових газів. Але темпи 
зникнення льоду спростовують 
усі моделі цих кліматологів. 
Вони прогнозують звільнення 
Північного Льодовитого океану 
від плавучої криги влітку до 
кінця цього століття, якщо кон-
центрація двоокису вуглецю, 
метану та інших газів у атмос-
фері зростатиме й надалі. Однак 
за нинішніх темпів скорочення 

площ крижаних полів це може 
трапитися десь між 2020 і 
2050 роками.

А все тому, що повітря над 
Арктикою прогрівається вдвічі 
швидше, ніж атмосфера зага-
лом. Деякі з причин цього явища 
зрозумілі, але решта – ні. Ґрунт і 
вода, на відміну від снігу й льоду 
з їх світлоповертальною власти-
вістю, темні, а це означає, що 
коли останні тануть і на поверхні 
з’являються перші, відкрита 
площа поглинає більше соняч-
ного тепла й відбиває менше 
енергії в космос. Як наслідок – 
постає петля зворотного зв’язку, 
яка й прискорює глобальне по-
тепління. Але такий зв’язок не 
повністю пояснює все, що відбу-
вається. Тому триває пошук імо-
вірних чинників, які сприяють 
швидкому таненню криги.

ФОРсУВАННя пРОБЛемИ
Одна з них – фізична зміна в са-
мих льодах. Якщо колись крига 
була твердою масою, яка відта-
вала й замерзала з країв, то за-
раз вона тонша, більш поколота, 
а тому й легше тане. Але це мар-
гінальний ефект (і в букваль-
ному, і в переносному сенсі). Щоб 
заповнити розрив між моделлю 
та дійсністю, можливо, потрібно 
й дещо інше.

Серед найостанніших кан-
дидатів – «короткотермінові 
фактори впливу на клімат». Це 
забруднювачі, особливо озон і 
сажа, які, на відміну від дво-
окису вуглецю, не зависають в 
атмосфері, але справляють вплив 
під час постійного викиду туди. 
Якщо їх присутність таким чи-
ном поновлюється, то він буде не 
менший, ніж від CO2.

Наразі вся увага прикута до 
сажі («чорного вуглецю», як її 
називають учені – любителі 

жаргону). Для Арктики вона – 
подвійне лихо. Спочатку, потра-
пляючи в повітря внаслідок не -
повного згоряння (з найрізнома-
нітніших джерел, від несправних 
дизельних двигунів і до лісових 
пожеж), часточки сажі вбирають 
сонячне світло й таким чином 
нагрівають атмосферу. Потім,  
випадаючи на крижані поля з  
дощем або снігом, затемнюють 

сигнал  
до відступу
Полярна крига в Арктиці  
тане швидше, ніж прогнозують 
кліматичні моделі. Чому?

ГРЕНЛАНДІЯ
(ДАНІЯ)

НОРВЕГІЯ

Північний
Льодовитий 

океан

Північний 
 полюс

ФІНЛЯНДІЯ

ШВЕЦІЯ

ІСЛАНДІЯ

КАНАДА

РОСІЯ

АЛЯСКА
(США)

Погоджені державні кордони

Можливі транспортні шляхи: 

Північний морський шлях 
(Північно-Східний прохід)

Північно-Західний прохід

Площа, зайнята літніми
крижаними полями:

9 вересня 2011 року

Середня (1979–2000)

море 
Бофорта
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їхню ню поверхню й цим приско-
рюють танення.

Зменшення викидів сажі (а 
також і озону, промислового за-
бруднювача, що діє як парнико-
вий газ) не зупинило б літнього 
танення океанської криги, але 
могло б розтягнути цей процес 
іще років на 10–20. Згідно з 
останнім повідомленням Еколо-
гічної програми ООН (UNEP), 
зменшення концентрації чор-
ного вуглецю й озону в нижніх 
шарах атмосфери, особливо у 
приполярних областях США, 
Канади, Росії та Скандинавії, 
могло б знизити розігрів Арк-
тики на дві третини в наступні 
три десятиліття. Автори повідом -
лення припускають, що заходи 
на зразок недопущення випалю-
вання трави, запобігання лісо-
вим пожежам, прочищення ди-
зельних двигунів і дров’яних 
печей тощо – якби їх уживали 
скрізь – могли б наполовину 
вповільнити потепління вже до 
2050 року.

Без відповідних заходів щодо 
зменшення викидів CO2 це при-
несло б лише тимчасове полег-
шення. Утім, така приваблива 
ідея має ще й інші плюси (бо 
сажа також шкодить легеням) і 
не вимагає повної перебудови 
енергетики, що потрібно було б 
зробити для скорочення викидів 
CO2. Проте не всі погоджуються, 
що вона спрацює. Ґуннар Мюре 
з Центру міжнародних кліма-
тичних і екологічних досліджень 
в Осло зауважує, наприклад, що 
кількість чорного вуглецю в 
Арктиці невелика й постійно 
зменшується за останні десяти-
ліття. Він не вважає його пропу-
щеним фактором із кліматичних 
моделей. На його думку, двоокис 
вуглецю – ось головний винува-
тець. А чорний вуглець, що від-
кладається на арктичних снігах 
і кризі, справляє лише незна-
чний вплив на їхню здатність 
відбивати сонячні промені.

У такому разі швидке та-
нення арктичного морського 
льоду вказує на труднощі мо-
делювання клімату, але це аж 
ніяк не втішить тих, хто сподіва-
ється, що страхи за кліматичне 
майбутнє можуть виявитися пе-
ребільшеними. Коли дійсність 
змінюється швидше, ніж це пе-
редбачає теорія, занепокоєння – 
цілком закономірна реакція.

НемАЄ ЛИХА БеЗ ДОБРА
Безпосередні наслідки змін в 
Арктиці неоднозначні. Вони не 
повинні призвести до значного 
підвищення рівня Світового 
океану, оскільки плавуча крига 
підкоряється закону Архімеда й 
витісняє об’єм води, що дорів-
нює її власному. Але темніша (а 
отже, більш теплопоглинаюча) 
Арктика обов’язково приско-
рить глобальне потепління, а 
значить може викликати та-
нення наземних льодовиків 
Гренландії. Це вже точно ма-
тиме своїм наслідком підви-
щення рівня моря (хоча й не 
таке швидке, як прогнозують 
картографи із News Corporation 
у своєму останньому виданні 
бестселера «Times Atlas», де во-
 ни стверджують, що за останні 
12 років розтанули 15% грен-
ландських льодовиків; справ-
жня цифра – близько 0,05%). 
Постраждає і тваринний світ. 
Білі ведмеді, які полюють на 
тюленів на краю плавучої 
криги, й моржі, які там-таки 

живляться рибою, відчують 
сильний негативний вплив по-
тепління.

Більш загальний вплив на 
клімат оцінити дуже важко. Де-
які метеорологи схильні вва-
жати, що снігові бурі біля схід-
ного узбережжя Америки в те-
плу пору 2011 року частково були 
спричинені потеплінням в Арк-
тиці, яке змінило напрямки руху 
вітрів. Проте одна петля зворот-
ного зв’язку не викликає сумні-
вів: танення полярних снігів і 
льодовиків дасть змогу видобу-
вати більше горючих корисних 
копалин з усіма наслідками від 
цього для викиду парникових 
газів у атмосферу.

За підрахунками, в Арктиці 
залягає близько 15% нерозвіда-
них світових запасів нафти і 
30% природного газу. Це чим-
далі дужче розпалює потяг до 
освоєння полярних областей се-
ред енергетичних компаній, що 
в серпні можна було побачити 
на прикладі початку співпраці 
в Арктиці між американською 
компанією Exxon Mobil та росій-
ським державним нафтовим гі-
гантом Роснефть. Бурхливе роз-
множення планктону останніми 
роками також означає, що поте-
пління в приполярних водах 
сприятиме рибному промислу. 
Танення криги почало відкри-
вати навігаційні шляхи крізь за-
звичай несудноплавні північно-
західні й північно-східні про-
ходи в Північному Льодовитому 
океані, що дозволить тран-
спортне сполучення Атлантич-
ного океану з Тихим. У серпні 
російський супертанкер «Влади-
мир Тихонов» за допомогою 
двох атомних криголамів став 
першим судном, що прокурсу-
вало Північно-Східним прохо-
дом (або Північним морським 
шляхом, як його називають ро-
сіяни) вздовж сибірського узбе-
режжя.

Поки що, незважаючи на де-
коли викличну поведінку Ка-
нади й РФ, територіальних су-
перечок у цьому регіоні було не-
багато. Арктична рада – клуб 
полярних держав – функціонує 
наразі цілком добре. Утім, спір-
ним залишається питання, чи 
збігаються інтереси в цих країн 
та решти світу. Потепління в 
Арктиці декому принесе місцеву 
вигоду. Але, можливо, іншим 
державам доведеться за це за-
платити. 
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ЖЕРТВА 
ВІДЛИГИ. 
Білі ведмеді 
вже зараз 
відчувають 
танення 
арктичної 
криги – 
полювати  
їм стає дедалі 
важче
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Н
аша мандрівка триває 
10 днів. За цей час – 
10 перельотів і ще чотири 
водні переправи, бо тран-

спортне сполучення між грен-
ландськими містами здійсню-
ється лише за допомогою ма-
леньких літаків, гелікоптерів і 
човнів. Автомобільні дороги є 
хіба що в містах, до того ж якість 
їх не найкраща. Машини зазви-
чай старі американські – тра-
пляються й екземпляри 1930-х 
років. Переконуєшся: цивіліза-
ція завітала сюди лише нещо-
давно. Обраний нами марш-
рут – три пункти на західному 
узбережжі за полярним колом: 

Ілуліссат – третє за кількістю 
населення місто на острові − тут 
мешкає 4 тис. осіб, Кекертар-
суак і Уманак.

пРО КРИЖАНі ГОРИ
Айсберги – це, вочевидь, най-
перше, що відрізняє Гренлан-
дію від решти населених місць 
планети. Вони тут усюди й абсо-
лютно різні. Є зовсім невеличкі, 
які, здавалося б, от-от і пото-
нуть в океанських глибинах. Аж 
ні, вони хоробро тримаються на 
плаву й таранять рибальські 
човники. Водночас є і величезні, 
як дев’ятиповерхівки. Це ті, що 
можуть розтрощити «Титанік». 

Автор: 
Наталія 

Ксьондзик

Фото:  
сергій 
Богдан

Ввечері, йдучи до сну, запа  м’я -
товуємо, де височів такий кра-
сень. Вранці, прокинувшись, 
починаємо пошуки: за ніч він 
міг чи взагалі зникнути з обрію, 
чи відплисти на відстань у 
кілька кілометрів, залежно від 
напрямку вітру. Або ж узагалі 
змінити конфігурацію – пере-
вернутися на інший бік під 
впливом витребеньок шторму й 
сонячних променів.

Нас весь час супроводжують 
дивовижні звуки. Спершу вини-
кає враження, що це гримить 
грім. Аж ні, на небі ані хма-
ринки. Тож поступово розуміємо 
джерело і, зрештою, повністю 
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звикаємо до цих надзвичайної 
потужності звуків – руйнування 
льодяних скель.

А ще айсберги різнокольо-
рові. Від класичного білого й до 
брудного чорного: спочатку на-
віть здається, наче то острів 
якийсь в океані, а насправді ще 
одна крижина, тільки запилю-
жена. Але найкрасивіші – бла-
китні, аж очі ріжуть. Власне, 
такого самого кольору й чис-
ленні озера, що їх можна поба-
чити на вершинах континен-
тального льодовика з ілюміна-
тора літака ще на підльоті до 
острова.

Поблизу Ілуліссата розта-
шований найпродуктивніший 
(тобто такий, який щороку ви-
кидає у світовий океан най-
більшу кількість криги) в Пів-
нічній півкулі льодовик Сермек-
Куджаллек, котрим опікується 
ЮНЕСКО. Від міста до нього 
можна дістатися пішки десь за 
годину. Коли закінчується ас-

фальтована дорога, почина-
ється спеціально зроблена 
кілька років тому дерев’яна 
стежка (навколо доволі багнис-
тий ґрунт, тож вона напрочуд 
доречна). Нею простуємо до 
оглядового майданчика над 
льодовиковим фіордом. Сидиш 
на кам’яній скелі, а перед то-
бою – крижана пустеля, що на-
справді складається з тисяч 
розрізнених айсбергів. Це добре 
розумієш, коли на тлі абсолют-
ної тиші чуєш тихе хлюпання 
води – починається прилив. Все 
навколо помалу оживає. Слу-
хати й дивитися можна годи-
нами – не набридне.

пРО місТА
Гренландські міста зовсім не 
схожі на європейські. Вони ско-
ріше нагадують казкові скуп-
чення кольорово-веселкових 
будиночків, що недбало розки-
дані на скелястих берегах фіор-
дів. Дороги і тротуари станов-

лять тут єдине ціле. Всі комуні-
кації – у трубах, прокладених 
назовні. Бо ж годі й намагатись 
довбати для них спеціальні ту-
нелі в такій невдячні цілині. 
Міста невеличкі (як середнє 
українське село). Втім, у них 
надто часто трапляються цвин-
тарі. І це не дивно – за тради-
цією покійників не спалюють, 
тож доводиться шукати більш-
менш рівну поверхню з хоч би 
яким ґрунтом. А що такі ді-
лянки геть малі, то і з’являються 
нові й нові місця поховань.

Туристи не знайдуть тут 
звичного надміру сувенірних 
крамниць. Найчастіше це одна 
точка. Як виняток, у більшому 
Ілуліссаті їх близько п’яти. До 
того ж тут діють і відкриті май-
стерні, де можна простежити, 
як з оленячих рогів роблять на-
ціональні сувеніри. До речі, 
крім такого матеріалу, дуже по-
пулярними є вироби з китового 
вуса. Щоправда, є проблема ви-

Міжнародні 
телефонні розмови 

в Гренландії              
за допомогою 
ТревелСімки: 

вихідний тариф –  

$0,55/хв
вхідний дзвінок – 

$1,25/хв  



ПОРТ В ІЛУЛІССАТІ. 
Візитівка міста – 

кольорові будиночки 
і крига, що виблискує 

на сонці

НА ОКОЛИЦЯХ УМАНАКА. 
Такі краєвиди не лише 
нагадують картини 
Рокуелла Кента, а й 
надихають на власну 
творчість
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возу їх із країни. У крамниці 
жодних сертифікатів із відпо-
відним дозволом не дають. Тож 
товар можуть просто вилучити 
на кордоні, а коштує він не де-
шево (маленька фігурка, місце-
вий оберіг, обійдеться десь у 
півтори тисячі гривень). Тож за-
звичай мандрівники задоволь-
няються виробами саме з оле-
нячого рога або ж із каменю, 
яких теж чимало, або класич-
ними магнітиками-брелочка -
ми-чашками-футболками. До 
речі, популярним є і хутряний 
одяг: рукавиці, шапки, сумки й 
шуби – і все це з тюленів та мор-
ських котиків. Цікаво, що се-
редня ціна кожушанки – 
близько $1 тис. Водночас тим-
таки хутром оббиті всі крісла  
в залах очікування місцевих 
аеро  портів. 

Так само не знайдуть тут ту-
ристи й різноманітних кав’я  рень, 
а про ресторани годі й казати. 
Найчастіше один такий заклад 
при готелі для іноземців і ще 
один – для всіх охочих. Утім, не 
так і багато людей, які туди ква-
пляться. За статистикою, щороку 
острів відвідує близько 20 тис.  
туристів. Переважна більшість, 
звіс но ж, данці, а також чимало 
жителів інших скандинавських 

країн, німці, австрійці, французи, 
англійці, канадці, американці. 
Ми не зустріли в Гренландії не те 
що жодного співвітчизника, на-
віть жодного представника пост -
радянського простору.

пРО ВіДХОДИ
У гренландських путівниках за-
значають, що треба берегти при-
роду. Звісно, цивілізовані євро-
пейці це розуміють. Але тут 
дуже специфічна система водо-
гонів. Ви миєте посуд на кухні 
чи приймаєте душ у ванній, і в 
той-таки час уся використана 
вода (разом із миючими засо-
бами) виливається надвір крізь 
трубу. А як із туалетом? Він 
подіб  ний до біо-, тільки не зо-
всім. В унітаз вкладають цупкий 
поліетиленовий пакет. У хостелі, 
де ми зупинялися, прибираль-
ниця щодня виносила його на 
вулицю, звідки забирала спеці-
альна міні-вантажівка. Нас заці-

кавило, що ж далі? Ми навіть 
уявляли, як спеціальний кора-
бель транспортує це добро на ве-
ликий континент (до Канади, 
скажімо, адже туди значно 
ближче, ніж до Данії), де його 
згодом органічно утилізують. Ба 
ні! Одного ранку таємниця від-
крилася. Ми побачили, як ма-
шина викидала всі назбирані 
фекалії просто в море. Із жахом 
подумалося, що напередодні ми 
край берега виловили кілька 
крижин, удома їх розтопили й 
мали вдосталь питної льодови-
кової води.

Також на узбережжі часто 
можна бачити звалища. Тут і 
металобрухт (розбиті автівки, 
старі човни), й непотрібні теле-
візори, пральні машини, кухонні 
плити. Чимало техніки, воче-
видь, позалишалося ще від часів 
Другої світової, коли на терито-
рії Гренландії стояли численні 
американські військові бази.

пРО сОБАК
Собаки виють на місяць. Він на 
небі ясніє поруч із сонцем, яке 
світить цієї пори року цілодобово, 
хоч і не надто гріє – температура 
трохи більша за +10 С0. Особливо 
пси скаженіють, коли відчувають 
запах їжі. Спостерігаємо: госпо-

яК ДісТАТИся

Прямих рейсів немає, тож є кілька варіантів. Найзручні-
ший – через Данію. З Борисполя в Копенгаген (вартість 
квитка туди й назад $250). Далі літаком AirGreenland 
уже до самої Гренландії. Можливі такі пункти призна-
чення: Асіат, Ілуліссат, Кангерлусуак, Манітсок, Нарсар-
суак, Нуук, Сісіміут (у дорозі близько п’яти годин, вар-
тість квитка туди й назад $1500).
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ВАРТО пОБАчИТИ

Айсберги – плавучі великі брили льоду. Найбільші їх скупчення бувають біля північно-західного 
узбережжя острова.
Художній музей у Кекертарсуаку містить унікальну колекцію малюнків (графіка й акварелі) 
гренландського художника ХХ століття Якоба Даніельсена.
сермек-Куджаллек (ширина 5 км) – найпродуктивніший льодовик у Північній кулі – щороку ви-
кидає у Світовий океан найбільшу кількість криги. Саме в такий спосіб й утворюються айсберги. 
Залягає поблизу міста Ілуліссат, внесений до списку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Лютеранська церква в Уманаку – найбільший кам’яний храм Гренландії, зведений 1935 року.
Кити – морські ссавці гігантських розмірів. Часто зустрічаються в Баффіновому морі. Періодично 
запливають у затоку біля островів Диско та Уманак, що на північному заході Гренландії. 

дар привозить візочком свіжо по-
рубану китятину (Гренландія – 
чи не єдина країна у світі, якій 
офіційно дозволено полювання 
на океанських велетнів, хоч і з 
певними обмеженнями) й кидає 
чималі шматки своїм улюблен-
цям. Дичину він щойно сам тель-
бушив на березі фіорду, вода 
якого відразу ж заюшилась 
кров’ю, а навколо зібрались нена-
жерливі чайки.

Загалом песиків тут чи-
мало, може, навіть більше, ніж 
людей, бо населення острова – 
лише 57 тис., а складається вра-
ження, що кожна порядна ро-
дина має свою зграю, яка налічує 
щонайменше десять особин. 
Вони живуть на каменях чи ске-
лях поблизу будинків своїх гос-
подарів. Улітку рухаються мало, 
бо ж снігу немає, тож можна від-
почити від офіційної роботи – 
слугувати транспортним засо-
бом. Собак тут зазвичай запряга-
ють; є навіть спеціальні дорожні 
знаки – «Пропусти сани».

пРО пАРАЛеЛі
На острові говорять двома мо-
вами. Рідною гренландською і 
мовою метрополії – данською. 
Останнім часом з’являється де-
далі більше білінгвальних по-

дружніх пар. Зазвичай чоло-
вік – данець, а дружина – грен-
ландка. Їхні діти змалечку 
однаково добре володіють і 
тією, і тією, хоча в родині батьки 
й намагаються спілкуватися пе-
реважно місцевою. Втім, згодом, 
коли настає час іти в садок чи 
школу, дитина починає дедалі 
активніше соціалізуватися. І, як 
наслідок, поступово робить ви-
бір (у її віці ще не усвідомлений) 
на користь популярнішої дан-
ської мови. Відповідно і вдома 
ситуація змінюється – батьки 
починають підлаштовуватись 
під сина чи доньку й так само 
данізуються.

В країні, за результатами 
референдуму, на якому 75% на-
селення віддали свій голос за 
зміцнення автономії, було про-

голошено самоврядування, що 
певною мірою прирівнюється 
мало не до незалежності, і 
гренландська набула статусу 
офіційної.

І тут, звісна річ, думки роз-
ділилися. Хтось нарікав на брак 
підручників рідною мовою. 
Інші ж, навпаки, обурювались і 
дивувались, кому взагалі по-
трібна мова аборигенів (хоч 90% 
місцевого населення становлять 
інуїти-ескімоси).

А місцева художниця й пись-
менниця Юлі Гарденберґ навіть 
провела соціальний експери-
мент. Вона шість місяців по-
спіль спілкувалась винятково 
гренландською. І як наслідок, 
набула досвіду: від повного 
сприйняття й підтримки до ди-
вовижно дикого нерозуміння. 

БАФФІНОВА ЗАТОКА. 
Серед розмаїття айсбергів можна зустріти 

найхимерніші форми



Олександр 
михельсон

В’ячеслав 
Дарпінянц

Аліна  
пастухова

Роман  
Кабачій

ДАй ЛАпУ!
«Здрастуй, дружок!» Саме так 
вітають і привчають до цього 
хлопчиків та дівчаток у деяких 
дитячих садках Швеції – слова 
«він» і «вона» заборонені. Мож-
ливо, майже напевне, я виріс у 
нетолерантному середовищі. На 
таке привітання в старшій групі 
дитсадка в Запоріжжі легко 
було дістати «гав-гав» у відпо-
відь (якщо не лапою по пиці), 
зокрема й від дівчат. Себто, по-
при «дику» нетолерантність, у 
нас спостерігалася гендерна рів-
ність у принципі – в питанні 
людської гідності… Ми уже тоді 
зрозуміли, що «він» і «вона» 
мають антропологічні відмін-
ності (хіба це когось принижує?) 
і водночас психологічні особли-
вості, невід’ємно пов’язані з лю-
дяністю, з духовністю вчинків. 
Дивно, що цього досі не 
з’ясували провідні педагоги 
дружньої Швеції. 

КОмУ Не спИТься?
Тіло керує мозком. Наприклад, 
якщо мучить безсоння, треба 
лягти якнайзручніше, звести 
догори очі під заплющеними 
повіками й потроху розсла-
бити всі групи м’язів, почина-
ючи від кінчиків пальців рук і 
ніг. Тоді мозкові видасться, 
ніби організм уже спить, – і він 
засне й собі. Водночас мозок 
керує тілом. Адже, як каже на-
ука, саме він наказує очам за-
котитись, а м’язам – розслаби-
тись. Або не наказує, бо ти ніяк 
не можеш сконцентруватись… 
Проте хвилинку: а хто такий 
цей «ти»? Виходить, старо-
давні індійці мали рацію: ти – 
це не твоє тіло, і не твій мозок 
теж. Хто ж ти тоді? Вочевидь, 
той, хто потерпає від безсоння. 
Втім, ти ще можеш змусити 
тіло тихо піднятися, вийти на 
кухню, ввімкнути комп’ютер і 
заварити чай.  

НеВТішНА пеРспеКТИВА
У неділю я привітала свого вчи-
теля зі святом. На жаль, розмова 
вийшла зовсім не святковою. Не 
подумайте, що говорили про 
злиденну зарплату педагогів, ні. 
Справжні вчителі в цій країні 
переймаються не тільки пробле-
мою виживання, їм болить май-
бутнє їхніх учнів, які стали під-
дослідними кроликами в експе-
риментах пана Табачника. Вони 
бояться за майбутнє покоління, 
яке має одну годину на тиждень 
на вивчення рідної історії, їх ля-
кає дебілізація національної 
освіти, яка вже дає свої плоди – 
неможливість творити, а тому й 
небажання працювати. Вони, 
справжні, тримаються з остан-
ніх сил, протиставляючи свої 
знання і свою совість так званим 
освітнім реформам... Коли ми 
закінчили розмову, я вперше з 
жахом подумала, хто вчитиме 
моїх дітей? 

Богдан  
Буткевич

В ОчіКУВАННі ДяДечКА
В інтернеті натрапив на пере-
конливий ролик із Росії, в 
якому десятки її громадян аб-
солютно різного віку, верств та 
професій розповідають про те, 
що їм не подобається в їхній 
державі. Висновок – країна в 
лайні. На друге запитання – чи 
голосуватимете за Путіна – ті, 
хто тільки-но з піною біля рота 
казав про негаразди, відпові-
дали: так, звичайно. Одразу по-
думав про Україну. Українці, 
незважаючи на ритуальні кам-
лання політологів довкола яко-
їсь «волелюбності» та «вродже-
ної демократичності», дуже 
схожі на росіян у своєму патер-
налізмі – очікуванні, що до-
брий дядечко за них усе вирі-
шить. Ми ніяк не можемо зро-
зуміти, що наша доля тільки в 
наших руках. 

сАЛОїДИ
Хоч це й одне з образливих  
для українців прізвиськ, воно 
правдиве, зокрема і щодо мене. 
Попри боротьбу оточення з 
моєю пристрастю до сала, лю-
блю його в різних варіаціях: 
мариноване зі спеціями (таке 
роблять у рідному мені Хер-
соні), засолена з перцем під-
черевина з м’ясними прожил-
ками (рецепт від мами), підва-
рене по-галицьки й, нарешті, 
просто біле «молочне», яке по-
любляють передусім у Цен-
тральній Україні. Мій аргу-
мент простий: загрозу стано-
вить розтоплене сало, у якого 
під дією тепла руйнується 
склад. Натомість свіже – міс-
тить важливі ненасичені кис-
лоти, допомагає під час важко-
сті в шлунку, є жовчогінним 
засобом. Тож їжмо! 

ДеНь БеЗ НАВУшНИКіВ 
«Ну ти і лошара, хотєл поімєть 
мєня на шару», – «зомбоящик» 
у кафе транслює якийсь ро-
сійський концерт. Цей приспів 
повторює штампована блон-
динка з тупим і хижацьким ви-
разом обличчя. Далі марш-
рутка, де грає радіо «Дача» – 
концентрація совкової естради 
з усіма цими «бєлимі розамі» й 
«мислямі-скакунамі». У когось 
починає дзвонити мобілка: у 
салоні лунає нудно-медовий 
голос Стаса Міхайлова (як мені 
пояснили, найпопулярнішого 
співака Росії, що збирає у 
Кремлі натовпи жіночок, спра-
глих романтики). «Я пєрсона 
віп-віп, у мєня єсть джип-
джип», – так завершується му-
зичний супровід мого дня без 
плеєра. І як тут абстрагува-
тися?  

Наталія 
петринська
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