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КАЙМАНОВІ ОСТРОВИ
Населення – 56 тис. осіб.*

Чим відомі – Найпопулярніше у світі «місце прописки» 
для хедж-фондів. Також острови полюбляють банки.

Відгуки критиків – Нестроге регулювання, прописане 
фактично клієнтами. Фігурує в більшості 

фінансових скандалів

МАВРИКІЙ
Населення – 1,299 млн осіб.*

Чим відомий – Тісні зв’язки з Індією. Переманює бізнес 
із європейських «гаваней», на які посилюється тиск.

Відгуки критиків – Дозволяє індійцям видавати 
інвестиції у власну ж країну за іноземний капітал, 

до якого застосовують пільгове оподаткування

ДЖЕРСІ
Населення – 93 тис. осіб.*
Чим відоме – Тісні зв’язки з лондонським Сіті, одним 
із провідних світових фінансових центрів. Непроникні 
офшорні довірчі фонди. Відсутність корпоративного 
податку/податку на приріст капіталу.
Відгуки критиків – Стверджує, що вдосконалюється. 
Але острів Мен докладає більше зусиль

ЛЮКСЕМБУРГ
Населення – 507 тис. осіб.*
Чим відомий – Наполегливо протистоїть 
європейським зусиллям із просування 
прозорості. Другий за величиною ринок 
інститутів спільного інвестування після США.
Відгуки критиків – «Могила» фінансових 
таємниць у серці ЄС

ШВЕЙЦАРІЯ
Населення – 7,664 млн осіб.*
Чим відома – Захищає ухиляння від сплати 
податків як законну реакцію на «надмірне» 
оподаткування деінде. Тут в управлінні перебуває 
третина світового міжнародного інвестиційного капіталу.
Відгуки критиків – Поступки щодо скасування банківської 
таємниці запропоновані під тиском міжнародної 
громадськості здебільшого для окозамилювання

СІНГАПУР
Населення – 5,086 млн осіб.*
Чим відомий – Агресивно рекламує 
себе як регіональний хаб. Подібно 
до Маврикію переманює клієнтів 
із західних «гаваней».
Відгуки критиків – Угоди з іншими 
країнами про надання інформації 
обмежені передбаченими місцевим 
законодавством запобіжними заходами

Джерела: Мережа податкового 
правосуддя; дані про кількість 
населення від ООН; 
The Economist

* Населення за даними 2010 ріку
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ОКУПАЦІЯ ТРИВАЄ

Акція «Захопи Волл-стрит» 
лівого спрямування (проти 
фінансової політики урядів 

та корпорацій) поширюється 
зі США на інші країни…

У мирному 
канадському 
Ванкувері 
на протести 
вийшли 
не більше  
2 тис. осіб
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Виступи проти 
«фінансового 

тероризму» 
збурили хвилю 

насильства в 
Італії

Наметове 
містечко 
в лондонському 
Сіті
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Тиждень 
в історії

Компанія Apple 
(засновник Стів 
Джобс) представила 
перший iPod

У Миколаєві почав 
роботу завод «Наваль» 
(згодом Чорноморський 
суднобудівний)

Народився Ференц Ліст, 
угорський композитор, 
піаніст, диригент

21 жовтня 1897 року 22 жовтня 1811 року 23 жовтня 2001 року

Марш безквартирної 
молоді в Києві. 
Кількасот учасників 
вимагали дешевшої 
іпотеки

Віктор Янукович 
підписав закон про 
заборону валютного 
кредитування

Святування річниці 
створення УПА. Акції 
пройшли в більшості 
міст, у Києві зібралося 
близько 8 тис. осіб

13 жовтня 14 жовтня 15 жовтня

Р
осійські ЗМІ, описуючи події в кулуарах зу-
стрічі президентів РФ та України в Донецьку, 
вказують на «особливості атмосфери». За 
даними їхніх джерел, після звістки про пе-

ренесення візиту Віктора Януковича до Брюсселя 
(20 жовтня він мав зустрітися з керівництвом ЄС) 
представники російської делегації почали вітати 
одне одного, зауважуючи, що «Україні тепер поді-
тися нікуди». Мовляв, тепер вона приречена на 
«зближення» з Росією, а всі спроби уникнути 
цього не матимуть шансів на успіх, адже альтер-
нативний центр тяжіння – Європа – дуже роздра-
тований поведінкою української влади. 
Зрештою, підкреслено крижаний тон, фрази часів 
холодної війни і «зухвальство», які відзначили за-
хідні ЗМІ після спілкування з українським прези-
дентом на початку тижня, справді справляють 
враження «повороту на схід». Мало того, що Яну-
кович усупереч чітко висловленій позиції ЄС і 

США не зробив нічого для припинення політич-
них репресій, було демонстративно винесено ви-
рок Тимошенко. Потім затягувався час імітацією 
вагань (зокрема, у день присуду гарант на спіль-
ному виході до преси зі словенським колегою ще 
говорив слова, які хотіли чути європейці: мовляв, 
є ще апеляційний суд, та й законодавство ще може 
бути змінене). Але відразу ж з’являється друга 
справа Тимошенко. А потім удар на добивання. 
Екс-прем’єрку випускати не збираються, а з уго-
дами з ЄС можуть почекати. Перенесення зустрічі 
з українським президентом стало цілком прогно-
зованою реакцією Євросоюзу. Янукович тим ча-
сом демонстративно вирушив на розмову з Мєдвє-
дєвим. Паралельно слухняні речники почали 
озвучувати тези, які були б до вподоби вже росія-
нам. Наприклад, віце-прем’єр Тігіпко заявив: 
«Якщо від Європейського Союзу прозвучать абсо-
лютно чіткі сигнали «ні», то ймовірність переорі-

Автор:  
Іван 

Галайченко

  «Добро 
пожаловать»

НА чАСі|тЕНДЕНЦіЇ тИЖНЯ
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Країна Басків 
здобула 
автономію 
в складі Іспанії

Джохара Дудаєва 
обрано президентом 
Чечні

Верховна Рада 
проголосила 
без’ядерний 
статус України

24 жовтня 1991 року 25 жовтня 1979 року 26 жовтня 1962 року 27 жовтня 1991 року

Кінець Карибської 
кризи

У Греції розпо  чався 
тиждень страйків

У Краснодарі (РФ) поліція 
заблокувала Форум гро-
мадських активістів. Зриву 
заходу сприяли місцева 
влада й молоді «нашисти»

Верховна Рада 
повернула перехід 
на зимовий час

16 жовтня 17 жовтня 18 жовтня
Збройні сутички 
у Туреччині 
забрали життя 
24 військових

19 жовтня
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єнтації на Митний союз досить велика». Цей ме-
седж практично суперечить усьому, що наша 
влада озвучувала впродовж кількох місяців. 
Російське керівництво, утім, на зміну риторики 
українською стороною реагує прохолодно: схо  - 
же на те, що її запрограмували ще під час зустрі-
 чі з Януковичем у Завидово (див. Тиждень, 
№ 40/2011): Дмітрій Мєдвєдєв досить прозоро 
натякнув на те, що цікавить росіян («спільні цін-
ності, якими можна паралельно розпоряджа-
тися»). А Владімір Путін сказав більш прямо: по-
трібне об’єднання ресурсів, але при цьому Росія 
не збирається брати на себе спонсорування ін-
ших країн. 
Про українських можновладців можна багато чого 
різного сказати, але було би помилкою відмовля-
 ти їм у прагматизмі. Принаймні в тому його різно-
виді, який допоміг їм вийти живими і багатими з 
буремних 1990-х. Тому не виключено, що ниніш-
ній розворот у бік РФ – це те, що здається нашим 
очільникам хитрим маневром. Мовляв, Європа 
так зацікавлена в тому, щоби не пустити нас до Ро-
сії, що стане набагато поступливішою в тих питан-
нях, у яких зараз пресингує. І від неї можна буде 
отримати угоди про вільну торгівлю, якщо пока-
зати реальність альтернативи об’єднання з північ-
ним сусідом. Така гра може здаватися вітчизня-
ним можновладцям дуже вправною і хитрою, вона 
добре відповідає деяким звичкам із їхнього мину-
лого. Але вона таїть у собі чимало небезпек. Як 
внутрішніх, так і зовнішніх. Одна з них – те, що 
вже губило керівників України в періоди, коли 
вона мала шанси на здобуття незалежності в ми-
нулому. Спроби загравати з Росією, аби щось до-
сягти від Європи, і з Європою, аби щось отримати 
від Росії (що в козацькі часи, що на початку ХХ 
століття), призводили приблизно до одного: Мо-
скві вдавалося переконувати Європу, що вона 
зможе дати раду «непередбачливій», «ненадій-
ній» Україні з її надто «хитромудрими» очільни-
ками. І таки давала раду, але у спосіб, який не по-
добався ані українцям загалом, ані навіть можно-
владцям, чиї дії привели державу «під Москву». 
Нині, схоже, події в нашій країні стали на ті самі 
рейки. Перш ніж вважати себе розумнішими за 
своїх попередників із минулого, українській владі 
варто було би вивчити історію.

Не встиг суддя Кірєєв оголосити сім років тюрми для екс-прем’єрки, 
як проти неї порушила справу СБУ. Керівник головного слідчого 
управління Служби безпеки України Іван Дерев’янко повідомив 
пресі, що за фактом «замаху на розтрату коштів держбюджету в особ-
ливо великих розмірах», яку Тимошенко нібито здійснила в 1996–
1997 роках за змовою з тодішнім прем’єр-міністром Павлом Лазарен-
ком. Ідеться про борг приватної корпорації «Єдині енергетичні сис-
теми України», яку тоді очолювала Тимошенко, перед Міністерством 
оборони Росії в розмірі $405,5 млн – Кабінет Міністрів України за ча-
сів Лазаренка гарантував виконання цих фінансових зобов’язань. 
За словами Івана Дерев’янка, нову справу порушили ще влітку, 
коли до українського уряду неочікувано надійшов лист російського 
Міноборони з вимогою про погашення давньої заборгованості. При 
цьому в самій Росії чиновників, підозрюваних в укладенні непро-
зорих оборудок із ЄЕСУ, було засуджено ще на початку 2000-х ро-
ків, а пізніше амністовано. Справу «за фактом» СБУ перекваліфі-
кувала у справу особисто проти Тимошенко 12 жовтня, тобто на-
ступного дня після винесення вироку за газові угоди 2009 року. 
В СБУ переконані, що термін давності за цією справою не минув. 
Як заявив Дерев’янко, вирок Печерського суду 11 жовтня у газовій 
справі означав, що Тимошенко скоїла в січні 2009-го злочин, а 
отже, термін давності в можливих злочинах, вчинених раніше, має 
перерватися і відраховуватися... знову до 2019-го. Водночас із цих 
слів випливає, що термін давності у справі ЄЕСУ становив 10 років, 
а отже, до січня 2009-го він уже сплив.
Логічно виникає запитання: навіщо потрібно було порушувати другу 
справу Тимошенко на таких хитких аргументах. Схоже на те, що вона 
вкладається в контекст кремлівсько-українських домовленостей, які 
могли мати місце наприкінці вересня в російському Завидово, де Яну-
кович радився з Путіним і Мєдвєдєвим: мовляв, Юлю можете садити, 
але придумайте інший привід, не пов’язаний із газовими угодами. 
Розслідування комерційних оборудок 
може мати в очах Заходу менш полі -
тизований вигляд, аніж справа про 
міждержавні газові контракти. Росій-
ська сторона не в захваті від «газо-
вого» суду, але, вочевидь, у Кремлі ні-
чого не мають проти переслідувань 
Тимошенко за гріхи ЄЕСУ. В цьому 
кон  тексті судовий процес у згаданій 
справі, що вилився у вирок 11 жовтня, 
може виявитися лише передмовою до 
нових. Мета їхня, втім, буде єдина: 
екс-прем’єрка має сидіти, а за що са-   
ме – питання другорядне.

Друга справа Тимошенко: 
російський слід

Продовження теми 
на стор. 10–11
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У 2,5 раза 48 газових підприємств$1,14 млрд
чистого прибутку отримав Метінвест 
Ріната Ахметова у першому півріччі 
2011-го. Тепер це найбільш рентабельна 
металургійна компанія Європи

поменшало фізосіб-підприємців у 
другому кварталі цього року проти 
аналогічного періоду 2010-го. 
Дані Ради підприємців при Кабміні

має намір продати уряд. Держпакети 
компаній вже передано ФДМУ для 
подальшої приватизації

ВІКТОР ЮщеНКО
розкритикував Захід
На думку екс-
президента, реакція 
закордонної спіль-
ноти щодо вироку 
Тимошенко «якось 
слабко кореспон-
дується з нашим 
суверенітетом».

ІННА БОГОСЛОВСьКА
розсмішила
Депутат від ПР у прямому 
ефірі засудила по-
літиків із кримі-
нальним минулим, 
забувши, що такий 
«багаж» має і Віктор 
Янукович.

ГеННАДІй КеРНеС
сам собі режисер
Делегація бундестагу залишилася 
незадоволена зустріччю 
з харківським мером, 
адже той уникав 
відповідей на гострі 
запитання, зокрема 
про закриття опо-
зиційних каналів 
у місті.

МиКОЛА МеЛьНиЧеНКО
знов у бігах
Оголошений у розшук 
ГПУ скандальний екс-
майор Держохорони 
втік за кордон. Де 
саме він перебуває, 
невідомо. Джерела 
називають як можливе 
місце притулку 
США або Ізраїль.

ГІЛАД ШАЛІТ
на волі
Ізраїльського капрала, який 
пробув у полоні бойо-
виків Хамасу п’ять 
років, обміняли на 
тисячу ув’язнених 
палестинців.

5 ОБЛиЧ МАйЖе СеРйОЗНО

Президентське піке
Не був помилкою той прогноз, що криміналь-
не переслідування Тимошенко підвищить по-
пулярність екс-прем’єра й нашкодить рейтин-
гові нинішнього президента. Соціологіч-
не дослідження Центру ім.Разумкова,
проведене наприкінці вересня – на
початку жовтня цього року, засвідчує:
Віктор Янукович нині поступається
нелише своєму головному ув’язне-
ному опонентові, а й іншим опозицій-
ним лідерам. За рік популярність
глави держави знизилась удвічі.
За даними Центру ім.Разумкова  ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО ВІКТОР ЯНУКОВИЧ АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК

Цілком підтримують

Цілком не підтримують

піке
иміналь-
щить по-
рейтин-
іч-

:

---
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56,7% 63,6%

14,3% 10,1%

48% 35,5%

10% 21,5%

44,2% 46,1%

11,9% 6,8%
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Понад 1,5 млн українців$400 млн
заплатив Нафтогаз за чергову 
бурову установку. Переможцем 
тендера стала латвійська компанія

стали користувачами Facebook. 
Дані на 14 жовтня

Білорусь із молотка 
Влада Білорусі поспіхом квапиться акумулюва-
ти гроші на порятунок національної економіки, 
падіння якої триває: минулого тижня було за-
фіксовано черговий інфляційний рекорд. Мето-
ди боротьби з кризою, як це властиво диктатурі, 
командно-адміністративні. Нацбанк Білорусі вла-
штував масовий розпродаж майна: від канцеляр-
ського приладдя до герба країни(!), який оцінено 
у $82. У Мінську є широковживаною практика 
звільнення директорів магазинів, у яких пильне 
око контролерів помітило порожні прилавки.  

Без кіотських доходів 
12 жовтня Комітет виконання зобов’язань Рам-
кової конвенції ООН запровадив тимчасову за-
борону на торгівлю Україною квотами на викид 
парникових газів у межах Кіотського протоколу. 
Причини: невідповідність національної системи 
обліку викидів парникових газів вимогам Кі-
отського протоколу, відсутність Національного 
кадастру антропогенних викидів та спеціального 
закону про регулювання антропогенних викидів 
парникових газів. Як зазначають експерти, тор-
гівлю квотами Україні дозволять не раніше ніж у 
березні 2012 року. 

Ахметовський призов
На маріупольських меткомбінатах ім. Ілліча і 
«Азовсталь» змушують поповнювати лави Пар-
тії регіонів. Про це повідомила Рада громадських 
організацій Маріуполя (РГОМ). У заяві громад-
ських активістів ідеться про те, що працівників 
згаданих підприємств «змушують вступати до 
ПР під загрозою звільнення».

Тиск на Могилянку
Києво-Могилянську академію за рішенням суду 
можуть позбавити будівель гуртожитків. Про це 
зазначено у відкритому зверненні студентів до 
перших осіб держави та уповноваженого ВР з 
прав людини. Йдеться про гуртожитки, які На-
УКМА у 2002 році придбав у ЗАТ «Укрпрофоздо-
ровниця». Нещодавно за позовом прокурора Ір-
пеня Господарський суд Київської області визнав 
недійсним договір купівлі-продажу.

Остаточна дегероїзація 
Вищий адміністративний суд України (ВАСУ) 
поставив «остаточну процесуальну крапку» в ре-
зонансних справах щодо визнання незаконни-
ми указів президента України Віктора Ющенка 
про присвоєння звання Героя України Романові 
Шухевичу та Степанові Бандері. ВАСУ своїми ви-
значеннями відмовив у допуску до провадження 
Верховного Суду України заяв про перегляд двох 
власних ухвал, що стосуються присвоєння звань 
лідерам ОУН – УПА. Таким чином, тепер жоден 
судовий орган країни не може переглянути скасу-
вання звань Героїв щодо Бандери та Шухевича.  
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Президентське піке
Не був помилкою той прогноз, що криміналь-
не переслідування Тимошенко підвищить по-
пулярність екс-прем’єра й нашкодить рейтин-
гові нинішнього президента. Соціологіч-
не дослідження Центру ім.Разумкова,
проведене наприкінці вересня – на
початку жовтня цього року, засвідчує:
Віктор Янукович нині поступається
нелише своєму головному ув’язне-
ному опонентові, а й іншим опозицій-
ним лідерам. За рік популярність
глави держави знизилась удвічі.
За даними Центру ім.Разумкова  ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО ВІКТОР ЯНУКОВИЧ АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК
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56,7% 63,6%

14,3% 10,1%

48% 35,5%

10% 21,5%

44,2% 46,1%

11,9% 6,8%

П
риймаючи днями свого російського поки що колегу 
Дмітрія Мєдвєдєва у Донецьку, Віктор Янукович по-
чув від гостя багато цікавого. І про аеропорт, «м’яко 
кажучи, ларьок». І про необхідність прямого авіаспо-

лучення між українськими та російськими регіонами, «аби 
розвантажити Москву». А деякі фрази мали б примусити гос-
подарів зустрічі замислитися щодо довгострокових наслідків 
своїх нинішніх дій. «У нас є […] цінності, якими ми можемо 
паралельно розпоряджатись і розвивати», – сказав Мєдвєдєв. 
І хоча Янукович звів розмову на футбол, сигнал про бажан-
ня російської сторони отримати все для неї цікаве пролунав 
дуже чітко.
Керівництво кожної країни прагне робити те, що йому здаєть-
ся найважливішим. У Кремлі мріють про Євразійський союз, 
і для цього їм потрібні ресурси сусідів. А Янукович і К° вже 
й не приховують, що хочуть правити безроздільно й завжди, і 
щоб ніяка Європа чи там опозиція не лізла із зауваженнями. І 
газу для своїх підприємств якнайдешевшого. А за це, хочеш не 
хочеш, доведеться допустити «паралельне» з росіянами роз-
поряджання власними «цінностями». А як заохочувальний 
приз – дістати дозвіл спільно переглянути футбольний матч.

Спільні 
цінності
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Небезпечний маневр на СХІД
Влада, яка намагається встановити режим довічного володіння 
Україною, почергово «використовуючи» Захід і Росію, ризикує 
перехитрити сама себе

Н
овини останнього тижня 
створюють враження, що 
нинішнє керівництво 
України зробило свій гео-

політичний вибір. Його засвід-
чено й на рівні заяв, і в конкрет-
них кроках. Поки віце-прем’єр 
Тігіпко погрожував Європі «пе-
реорієнтацією на Митний союз», 
очільник Кабміну Азаров у Пе-
тербурзі став учасником «про-
риву» щодо питання зони віль-
ної торгівлі в межах СНД. Ця 
угода існує від 1994 року, але че-
рез позицію Росії, яка наполя-
гала на вигідних для себе вилу-
ченнях із загального режиму, 
вона фактично не діяла. І от 
учасники діалогу зафіксували 
«прогрес», який, щоправда, 
практично полягає у згоді інших 
сторін із позицією РФ (в обмін на 
обіцянку «якось потім» перегля-
нути ці вилучення). Зокрема, до 

групи останніх (на які не поши-
рюється режим вільної торгівлі) 
потрапили цукор, нафта й газ. 
Ці умови важко назвати вигід-
ними для України, але Азаров 
закликав із розумінням поста-
витись… до позиції Москви. Ад-
 же, як він запевнив, ЗВТ з СНД 
для нас, виявляється, не менш 
важлива, ніж із ЄС. Якщо такий 
вектор буде подовжено, керівни-
цтву України, можливо, дове-
деться вигадувати подібні пояс-
нення і для наступних стадій ін-
теграції в російський простір. 
Причому відбутися це може на-
віть усупереч бажанню україн-
ських можновладців.

УСе йДе ЗА ПЛАНОМ?
Різкий і холодний тон, який від-
недавна обрав Віктор Янукович 
у спілкуванні із західними ЗМІ, 
мав підкреслити рішучість 
зміс  ту оголошених заяв. І озна-
менував початок нового етапу в 

діяльності нинішньої укра-
їнської вла  ди, що нага-

дує розворот у бік РФ. 
Оглядачі заговорили 
про перемогу «ястру-
бів» та «російського 
лобі» (до яких зара-

ховують гру  пу Дмитра Фірташа: 
глава Адміністрації президента 
Сергій Льовочкін, очі  льник СБУ 
Валерій Хорошковський та їхні 
союзники у виконавчій владі), 
про те, що Януковича нібито 
«підставляють», або він сам 
веде себе і державу до пастки.

Однак причини настільки 
незрозумілої, на перший по-
гляд, поведінки можна збаг-
нути, як  що згадати про при-
роду сили, яка нині керує Укра-
їною. Збереження влади – альфа 
й омега дій нинішнього керів-
ництва. Цьому підпорядковані 
всі кроки як усередині країни, 
так і зовні. Під таким кутом 
зору події останніх півтора 
року добре поєднуються між 
собою. Користуючись браком 
прискіпливої уваги Заходу, 
який очікував «реформ, здій-
снених консолідованою вла-
дою», можновладці провели 
монополізацію владних струк-
тур. Аби ство  рити механізми 
тиску на непоступливе росій-
ське керівництво, яке відмов-
ляється знижувати ціну на газ, 
розпочалася фаза активної імі-
тації інтеграції в ЄС (тим 
більше що остання справді ви-
гідна бізнесовому крилу 
влади). А паралельно завели 
справи проти опозиціонерів і, 
зокрема, «особистого ворога», 
ірраціональний страх перед 
яким, мабуть, сягає корінням 
іще у 2004-й, – Юлії Тимо-
шенко. Поки Європа розкачу-
валася, поки формулювали 
обурені заяви із приводу вибір-
кового судочинства, справу 
Тимошенко було доведено до 
арешту, вироку та ув’язнення. 
А коли гнів обманутих («Схоже, 
нас водили за ніс!» – заявив 
високопоставлений західний 
дипломат у коментарі The Wall 
Street Journal) європейців і 
американців став матеріалізу-
ватись у перенесених зустрічах 
та відкладених угодах із Киє-
вом, почалося демонстративне 
зближення з Росією.

Автор:  
Ростислав 
Павленко
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44% 
українців підтри-
мують інтеграцію 

до Євросоюзу 

30,5% – 
за Митний союз із 

Росією

Дані опитування 
Центру 

ім. Разумкова 

Схоже, відправним пунктом 
для нинішньої фази – «співпраці 
із традиційним стратегічним 
партнером» – стала зустріч Яну-
ковича з Путіним та Мєдвєдєвим 
у Завидово наприкінці вересня. 
Сторони цілком могли досягти 
прийнятного формату вирішен-
 ня політичних та економічних 
проблем – із вигодою для керів-
ництва обох країн. Водночас за-
лишаються «манки» і для За-
ходу. Погодившись із російською 
версією угоди про ЗВТ в межах 
СНД, Азаров тут-таки проголо-
сив наступною метою ЗВТ з ЄС. 
Імовірно, підтримувати цю лінію 
українська влада збирається, ма-
люючи Європі фантоми «загроз-
ливої надмірної інтеграції з Ро-
сією». Мовляв, не дасте ЗВТ – під-
емо в Митний союз, а там і в 
ОДКБ (оборонний блок у межах 
СНД на чолі з Росією).

РІЗНиЦЯ В МиСЛеННІ
Цей підхід бачився б логічним і 
навіть зрозумілим (із погляду 
регіоналів), якби й закордонні 
партнери, й сили всередині 
України поводилися за схемами, 
яких від них очікують Янукович 
і К°. Проблема в тому, що таке 
перекидання з боку в бік не за-
сіб багаторазового викорис-
тання. Леонід Кучма свого часу 
відчув, що означає ізоляція з 
боку Заходу. Аби її подолати, 
довелося слати вояків до Іраку. 
А влада Януковича ще більше 
залежить від позиції великого 
(«олігархічного») бізнесу, ніж це 
було за Кучми. Той принаймні 
міг маневрувати між центрами 
впливу, а нинішній президент 
прямо пов’язаний із «капіта-
нами індустрії», зацікавленими 
у співпраці із Заходом. Борис 
Колесніков (партнер Ріната Ах-
метова), наприклад, висловив  - 
ся за купівлю західних двигу  - 
нів для українських літаків  
чим викликав обурення свого 
колеги В’ячеслава Богуслаєва. 
Адже така позиція, мовляв, не 
в’я  жеться ані із «захистом наці-
онального виробника», ані з 
«під  тримкою своїх». А це стов-
 пи, на яких тримаються регіо-
нали. Логіка економічної ви-
годи від співпраці з ЄС вступає 
в суперечності з їхніми тради-
ційними підходами.

Утім, якщо керівництво кра-
їни може принаймні сподіва-
тись і далі «водити за ніс» За-
хід, йому буде набагато важче 

робити це з росіянами. Про-
блема в тому, що кремлівське 
керівництво має «надмету» – 
збереження звичного способу 
управління своєю країною і за-
доволення водночас геополі-
тичних амбіцій. Оскільки така 
доктрина не може спиратися на 
справжню модернізацію та ін-
тенсивне використання ресур-
сів і технологій (див. Тиж-
день, № 15/2011), шлях, який 
залишається, – експансія. Зо-
крема, це означає отримання 
ресурсів від сусідів. Такий го-
ризонт куди ширший, ніж ба-
нальне збереження себе при 
владі, чого прагне керівництво 
України. Відтак російська вер-
хівка може прораховувати си-
туацію на кі  лька ходів далі й 
«заганяти» в потрібному на-
прямку своїх «парт  нерів». На-
приклад, Біло  ка  м’яна вже чітко 
дала зрозуміти: зроблених Яну-
ковичем і К° ритуальних рухів 
лояльності не досить, щоб змі-
нити умови постачання газу. 
Переговори тривають на рівні 
Нафтогазу й Газпрому, але кон-
кретного прогресу, схоже, буде 
до  сяг  нуто ли  ше в разі принци-   
пового й безповоротного кроку 
Києва. Наприклад, вступу до 
Митного союзу чи об’єднання 
нафтогазових комплексів. А без 
цього доведеться, як уже визнає 
українська влада, підвищувати 
тарифи на блакитне паливо для 
населення.

ПОВТОРеННЯ ПРОйДеНОГО?
Лінія поведінки влади має і сер-
йозні внутрішні проблеми. Не-
вдачі в соціальній політиці та ви-
мушені «непопулярні» кроки 
вже призвели до обвалу рейтингу 
Януковича і К° (див. стор. 8). 
Звісно, поки опозиція не зможе 
подолати власних проблем, це не 
створює безпосередньої загрози 
владі. Найбільше розчарованих 
не візьме участі у виборах, чим 
створить додаткові можливості 
для маніпуляцій і фальсифіка-
цій, особливо коли зважати на 
«особливості» виборчого законо-
давства, яке підготували регіо-
нали (див. стор. 22–27).

Але це не вирішує проблем 
влади – лише загострює їх. 
Адже обрана стратегія веде до 
того, що напередодні виборів-
2012 можуть поєднатися чин-
ники, які вже один раз збіга-
лися – напередодні Помаранче-
вої революції.

По-перше, Україна таки не 
Росія. Українці чимало разів до-
водили здатність на протест, 
якщо зачіпали безпосередньо 
їхні інтереси: добробут, важливі 
права, можливість жити зі своєї 
справи. У цьому сенсі нинішнє 
керівництво просто унікальне в 
сенсі створення проблем – від 
соціальних провалів до поста-
нови щодо обміну валют тільки 
за паспортом.

По-друге, окрім незадово-
лення людей загалом соціаль-
ними проблемами (на тлі розко-
шування влади), чимдалі бі  ль-
 ше обурення виказує бізнес. До 
того ж не тільки малий і серед-
ній, а й великий. Останній на-
йдужче потерпає від спроб 
узяти економіку під тотальний 
контроль, зокрема й у спосіб  
перебирання можновладцями 
«під себе» прибуткових підпри-
ємств. А Помаранчеву револю-
цію недарма ще називають 
«бунтом мільйонерів проти мі-
льярдерів».

По-третє, рух «під Росію» 
вимагатиме символічних від-
ступів, як-то в питаннях мови. 
Влада слабо розуміє значення 
національних почуттів – тож 
легко «здаватиме» ці питання. 
А вони є важливими для достат-
ньо великої кількості громадян; 
2004-го обіцянка «двух язиков» 
з боку Януковича для багатьох 
ставала аргументом, щоб вийти 
на мітинги.

Але навіть якщо протестів 
вдасться уникнути, нинішній 
курс влади залишається небез-
печним. Для підтримки бодай 
мінімальної лояльності і на-
роду, і власної «вертикалі» у 
влади не має ресурсів (на від-
міну від тієї ж таки РФ). Продо-
вжуючи репресії і не здійсню-
ючи реформ, марно сподіватися 
на сприяння Заходу. Москва 
«за допомогу» фактично вима-
гає розраховуватися суверені-
тетом. Путін про це каже пря-
 мо: ми просто так ні за кого не 
платитимемо. Розпочавши тор-
гівлю суверенітетом, україн-
ська вла  да зупинитися вже не 
зможе, бо кожен такий крок 
означатиме посилення залеж-
ності від Росії (її енергоносіїв, 
ринків, рішень наднаціональ-
них органів тощо). Аж до по-
вного переходу України під зо-
внішній контроль. А це означа-
тиме кінець і держави, і влади, 
яка до цього призвела. 
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Автор:  
Юрій 

Макаров

В
іктор Янукович попалився! Він себе ви-
крив, показавши ціну всім балачкам про 
євроінтегрування, про європейський курс 
своєї Адміністрації. Очікуваний візит укра-

їнського президента до Брюсселя скасовано після 
його публічної відмови переглянути юридично 
сумнівний вирок політичній опонентці. Угоду 
про асоціацію з Євросоюзом, яку готували поко-
ління (коли міряти президентськими каденці-
ями) дипломатів, відправлено коту під хвіст. Від-
тепер Януковичу світить спілкуватися хіба що з 
Дмітрієм Мєдвєдєвим та Раулем Кастро. Безпере-
чно, в такому товаристві Віктор Федорович почу-
вається комфортніше, ніж на західних паркетах.
Але про що спілкуватися? Куди рухатися? Назад 
до Росії? Там на нього чекає полковник Путін, 
якого Янукович відверто дратує, з набором уль-
тимативних вимог щодо вступу до Митного со-
юзу й далі до євразійського простору, а також 
розподілу газотранспортної системи з перероз-
поділом усіх ласих шматків українського бізнес-
пирога на користь наближених до Кремля олігар-
хів. А куди ще?
Новий російський вектор Януковича схожий на   
каприз підлітка, який погано вивчив уроки. Во-
чевидь, має значення й те, як перша особа вибу-
дувала технологію 
прийнят тя рішень у сво-
єму офісі. Люди обізнані 
свідчать, що заходити до 
Віктора Федоровича з по-
ганими новинами – не 
найліпша ідея. Йому, як і 
кожному керівникові 
його рангу, готують що-
денні зведення преси, аналітичні довідки, 
проекти документів, але все це у щадному ре-
жимі, враховуючи індивідуальні особливості 
характеру, сприймання й працелюбності. Не 
дивно, що в такому положенні бос стає легким 
об’єктом для маніпуляцій. Вочевидь, хтось із 
близького оточення його під’юджував: «Віктор 
Фьодоровіч, как ані с вамі разгаварівают? Паш-
літє іх, пакажитє характєр!» Він показав. Ми по-
бачили.
Насправді ж російський шлях для президента за-
критий з однієї простої причини: тамтешній ре-
жим, хай як сумно це визнавати демократам, 
тримається на солідарній згоді більшості насе-
лення, а та, своєю чергою, на шаленій газовій 
ренті. Із 2000 року, коли Путін став президентом, 
середня заплата в РФ зросла від $79 до $773, а 
пенсія за цей самий час підскочила від $30 до 

$267 (щоправда, все це без урахування інфляції). 
Так, за ці роки різниця в добробуті між 10% най-
бідніших і 10% найбагатших росіян збільшилася 
з 10 до 16 разів, але помітити це середньозваже-
ному представникові електорату заважає моно-
полія влади на ЗМІ, а також горде усвідомлення 
того, що «Росія підвелася з колін», тобто зрос-
тання патріотичних, точніше шовіністичних на-
строїв. Що ж до відсутності свободи, то для знач-
ної частини жителів РФ за браком традиції це не 
є проблемою, як відсутність зубної щітки для 
того, хто не звик нею користуватися.
Тож якби в Україні відкрили новий Самотлор із 
Кувейтом, тоді інша річ, а так економічну під-
кладку під свої амбіції Януковичу, на відміну від 
Путіна, просто нема чим підмостити. Білорусь-
кий варіант для України – так само не вихід. Що-
йно Лукашенка, який у ролі ласкавого телятка 
довгий час смоктав економічну допомогу з Росії, з 
останньою посварився, трон під ним захитався. 
Курс національної валюти обвалився за рік 
утричі (!), почастішали акції громадянської непо-
кори, а улюбленим вітанням білорусів стала абре-
віатура «ШОС», яка розшифровується: «Шоб он 
сдох!»
Якби Янукович продовжував здавати націо-

нальні інтереси на ко-
ристь Росії, йому це, мо-
 же, й минулося б, але 
якщо він поступиться ін-
тересами української 
бізнес-еліти, йому шви-
денько влаштують комп-
лот. А коли вирішить від-
сидітися разом із держа-

вою в гордій геополітичній самотині, це 
шви  денько призведе до такої економічної 
кризи, порівняно з якою білоруський колапс 

здаватиметься розквітом. Вочевидь, українці ре-
агуватимуть на неї не менш темпераментно й не 
менш креативно, ніж білоруські брати.
Друга пікантна деталь полягає в тому, що захи-
щати режим практично нікому. Останні вуличні 
сутички в Києві продемонстрували: навіть еліт-
ний (у сенсі платні) «Беркут» неохоче виконує 
тупі накази. Воно й не дивно. Знаєте, яка 
«елітна» платня його бійця? 4 тис. за місяць. 
Точніше, це ще не платня, тільки обіцянка. А 
представники інших спецпідрозділів МВС ма-
ють по 2 500 грн плюс ліжко в гуртожитку. Від-
сутність стратегії, відсутність перспективи, від-
сутність підтримки, – здається, це називається 
глухий кут… 

Кутовий вектор 

ЯКщО ЯНУКОВиЧ 
ПОСТУПиТьСЯ ІНТеРеСАМи 
УКРАїНСьКОї БІЗНеС-еЛІТи, 

йОМУ ШВиДеНьКО 
ВЛАШТУЮТь ЗАКОЛОТ
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останніми роками жителі столиці вже зви-
кли до покинутих будівельних майданчиків та 
запустілих офісів продажу об’єктів будівни-
цтва. навіть на тлі поступового пожвавлення 
ринку нерухомості вдихнути життя в бетонні 
громаддя поки що не вдалося. Різким конт
растом на цьому тлі бачиться офіс прода
жу житлового комплексу «Комфорт Таун», 
розташований на вулиці регенераторній, 4, 
безпосередньо на місці забудови. тут кипить 
своє, динамічне й насичене життя.

Щодня менеджери «комфорт тауна» при-
ймають і консультують до 120–150 громадян, 
які особисто можуть оцінити всі переваги про-
екту, темпи будівельних робіт, атмосферу на 
майданчику. але головна особливість офісу 
полягає в тому, що до нього приходять люди, 
занепокоєні вирішенням житлового питання, 
часто з недостатньою для цього сумою гро-
шей, а виходять вони щасливими власниками 
нових квартир у найбільшому житловому 
комплексі україни.

У чому ж секрет «Комфорт Тауна», який 
дає йому змогу бути успішним і затребува
ним об’єктом? Перше, що вражає і вирізняє 
комплекс, – його масштаб. у «комфорт тау-
ні», на ділянці площею майже 28 га, передба-
чено будівництво цілого житлового кварталу 
в найкращих традиціях затишних і комфорт-
них західноєвропейських містечок. Будинки 
невеликої поверховості (від 5 до 13 поверхів), 
стильна сучасна архітектура, величезний 
парк, власна інфраструктура, орієнтована 
на активний спосіб життя й родинні цінності. 
і, звичайно, чітке, послідовне втілення всіх 
етапів будівництва, у якому кожен охочий 
може особисто переконатися безпосередньо 
на майданчику.

Задумаймося, чого сьогодні не вистачає жи-
телеві мегаполіса, який активно будує кар’єру 
або розвиває бізнес, прагнучи зайняти власну 

нішу в шаленому ритмі столиці? насамперед 
часу: на себе, сім’ю, спілкування з друзями та 
близькими, комфорту, затишку, близькості до 
природи. усі ці можливості будуть надані жите-
лям «комфорт тауна», оскільки в комплексі 
передбачено все для активного життя, 
виховання дітей та якісного сімейного до
звілля. увесь вільний від роботи час Ви змо-
жете присвятити рідним і коханим людям або 
власним захопленням, а не дорожнім заторам, 
тривалим поїздкам та іншим незручностям 
великого міста.

у «комфорт тауні» є все для того, щоб 
Ваше життя «на відстані простягнутої руки» 
було максимально насиченим і комфортним. 
Сучасний фітнесцентр із басейнами допо-
може підтримувати відмінну фізичну форму й 
бадьорість духу, супермаркет забезпечить 
усім необхідним. Значну частину території 
проекту виділено під зелений парк, де будь-
якої пори року буде приємно провести час на 
свіжому повітрі. Стильний променад стане 
місцевим «монмартром» – місцем зустрічей 
і прогулянок жителів комплексу. Величезна пе-
ревага проекту – центр дитячого розвитку, 
що включає школу раннього розвитку, школу 
мистецтв і цілий комплекс додаткових секцій 
для юних музикантів, художників, акторів та 
спортсменів. тут досвідчені викладачі завжди 
знайдуть до дитини індивідуальний підхід, до-
поможуть розкрити її талант, зроблять усебіч-
но розвиненою особою, що просто необхідно 
в сучасному суспільстві. А головне, все це 
поряд із домівкою, малюка можна спокійно 
залишити на заняттях у комфортній і без
печній обстановці, виділивши час для себе, 
відпочинку, захоплень, шопінгу або занять 
спортом.

Виграшною особливістю «комфорт тауна» 
є також його лояльна цінова політика. 
Вартість одного квадратного метра квартири 

в комплексі починається від 8 800 грн. разом 
із тим девелопер проекту подбав, щоб нове 
житло було максимально доступне за всіма 
параметрами. Під час планування квартир у 
комплексі застосовували актуальний нині в 
Європі принцип раціональності, що дає змогу 
створити комфортний житловий простір, не 
переплачуючи за нефункціональну площу як 
під час купівлі, так і в процесі експлуатації. 
також, якщо в наявності немає необхідної 
суми, забудовник надає своїм інвесторам 
унікальну можливість розстрочки на термін 
до 10! років із мінімальним першим вне
ском (від 10%).

Житловий комплекс «Комфорт Таун» 
дарує своїм жителям цілу низку пере
ваг: сучасне житло європейського рівня, 
закрита територія з великою парковою 
зоною, власна інфраструктура для актив
ного й насиченого життя всієї сім’ї, а також 
лояльна ціна й вигідні схеми розстрочки та 
поетапної оплати. Як бонус до нової квартири 
Ви отримуєте вільний час, а також приємних і 
доброзичливих сусідів. Враховуючи всі пере-
ваги й можливості проекту, можна сміливо 
стверджувати, що «комфорт таун» – це комп-
лекс щасливих людей!

Від 8 800 грн/м2, на виплату впродовж 
10 років!

Житловий комплекс «Комфорт Таун»
Київ, вул. Регенераторна, 4 
Працюємо без вихідних!
т. (044) 364 64 64

Дозвіл на виконання будівельних робіт 
№1818-Дн/С від 29.12.09, 

виданий Управлінням державного архітектурно-
будівельного контролю у м. Києві 
Ліцензія на будівельну діяльність: 

Серія АВ №406947 від 15.05.2008, 
видана Державною архітектурно-будівельною 

інспекцією.

«Комфорт таун» – 
вільний час у подарунок



«УКРАїНСьКА ВЛАДА УСУВАє ПОЛІТиЧНиХ ОПОНеНТІВ,  
щОБ ЛеГШе ЗДОБУТи ПеРеМОГУ НА ВиБОРАХ. Це СУПеРеЧиТь  
УСІМ ФУНДАМеНТАЛьНиМ ДеМОКРАТиЧНиМ ПРАВиЛАМ»

Чи узгоджується вердикт щодо Юлії Тимошенко з євро-
пейськими стандартами? Ні, рішення має виразно по-
літичний характер. Увесь процес позначений супереч-
ностями й політизацією остаточного вироку. Принцип 
колективної відповідальності за рішення уряду від-
верто порушено у справі Тимошенко і в багатьох інших, 
за якими засуджено й ув’язнено членів попереднього 
уряду.
Чинний карний кодекс відверто йде врозріз із най-
фундаментальнішими нормами й стандартними кри-
теріями Ради Європи та Європейського Союзу. Ниніш-
ній владі немає сенсу приховувати свою відповідаль-
ність за те, що даного документа не реформовано. 
Цей кодекс в Україні ідентичний радянському й від-
верто спирається на сваволю політичної влади. Тому 
судові процеси й вироки щодо Юлії Тимошенко та ба-
гатьох інших колишніх міністрів не відповідають жод-
ним базовим стандартам Ради Європи та Європей-
ського Союзу. Це неприпустиме політичне пересліду-
вання.
Цей вирок очевидним чином сигналізує про недо-
статню реалізацію фундаментального принципу роз-
межування гілок влади (виконавчої та судової) і ма-
тиме серйозні наслідки на міжнародному рівні.
Я цілком підтримую політичну позицію президента 
партії Вілфріда Мартенса. Його вимога припинити 
будь-які перемовини між Європейським Союзом та 

Україною про вільну торгівлю закономірна й цілком 
виправдана.
Як може ЄС підписати угоду з нинішнім українським 
урядом, який нехтує, прямо й непрямо, всіма європей-
ськими стандартами захисту прав людини, верховен-
ством права й демократичними принципами?
Немає змоги продовжувати перемовини між ЄС та 
Україною, якщо тільки ситуація в ній, толерувати яку 
неможливо, не зміниться. Керівництво держави чинить 
усупереч інтересам власного народу й українських 
компаній. Щоб утримати свою «владу», воно ізолюва-
тиме державу від Європи.
Нещодавнє рішення про порушення проти екс-
прем’єра ще однієї кримінальної справи, ухвалене за 
ініціативою СБУ, – це черговий доказ рішучої бо-
ротьби влади проти опозиційних партій, зокрема й 
проти Юлії Тимошенко, з огляду на майбутні прези-
дентські та парламентські вибори. Влада усуває полі-
тичних опонентів, щоб легше здобути перемогу в 
електоральній кампанії. Це суперечить усім фунда-
ментальним демократичним правилам. Група Євро-
пейської народної партії (християнські демократи) в 
РЄ продовжить наполегливо працювати над україн-
ським питанням, попри «вето» європейських соціа-
лістів і лібералів, доки фундаментальні демократичні 
принципи не утвердяться в Україні. Більшість у ПАРЄ 
на нашому боці.

«єВРОПейЦІ Не ЗАПРОТОРЮЮТь ЛІДеРІВ ОПОЗиЦІї ДО В’ЯЗНиЦь,  
ТАКІ РеЧІ ТРАПЛЯЮТьСЯ ЛиШе В АФРиЦІ, ПАКиСТАНІ, БІРМІ ТА ІНШиХ 
ПОДІБНиХ КРАїНАХ»

Ми вже бачимо відгомін «переходу через червону лі-
нію». Нещодавно президент Естонії відмовився зустрі-
тися з українським міністром закордонних справ. По-
їздку президента Віктора Януковича до Брюсселя від-
термінували. Я впевнена, що багато європейців уже 
переглядають свої робочі графіки, щоб скасувати запла-
новані зустрічі на знак протесту і обурення діями Укра-
їни. Це один вимір проблеми. Однак інший, глибший її 
вимір, котрий не зникне навіть тоді, коли зустрічі будуть 
призначені на інший час, а робочі контакти відновлені, 
полягає в тому, що президент Янукович та його уряд пе-

реступили певну межу в сприйманні міжнародної спіль-
ноти. Імідж України, що вже ними створений, – це імідж 
країни, де політичною елітою називаються ті, хто не є єв-
ропейцями і чиї дії мотивовані жадібністю, корупцією та 
бажанням реваншу. Європейці не запроторюють лідерів 
опозиції до в’язниць, такі речі трапляються лише в Аф-
риці, Пакистані, Бірмі та інших подібних країнах. Віднині 
лише подія такого масштабу, як Помаранчева револю-
ція, зможе докорінно змінити цей портрет України, вже 
закріплений у свідомості людей по всьому світу. І взагалі, 
щоб зробити його інакшим, знадобиться чимало часу.

Зміна декорацій
Тиждень відстежує реакцію Заходу на ситуацію навколо 
засудження екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко. Шок від дій 
української влади минає. Експерти й політики оцінюють нову 
реальність, у якій опинилася Україна на світовій арені

Лука Волонте, голова групи європейської народної партії в Раді європи

Надя Дюк, віце-президент Національного фонду на підтримку демократії (США)
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«У ВАШиНГТОНІ ЗАГОВОРиЛи ПРО Те, Чи Не СКЛАСТи СПиСОК 
УКРАїНСьКиХ ПОСАДОВЦІВ, ЯКиМ БУДе ЗАБОРОНеНО В’їЗД, 
ЯК Це ЗРОБиЛи щОДО МОЖНОВЛАДЦІВ ІЗ БІЛОРУСІ ТА РОСІї»
Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні (1998–2000), експерт Інституту Брукінґса

Швидка і вкрай критична реакція Єврокомісї ї та уря-
дів США, Великої Британії, Німеччини, Польщі, 
Франції, Росії, інших європейських країн абсолютно 
чітко свідчить про те, що довіра до законності про-
цесу над Юлією Тимошенко за межами України до-
рівнює нулю. Фактично всі міжнародні спостерігачі 
вважають процес політично мотивованим. Це по-
гано впливає на Україну, надалі шкодячи й без того 
заплямованій репутації ї ї су-
дової системи.
Те, що трапилося з Тимо-
шенко, ще більше посилило 
занепокоєння згортанням де-
мократії в Україні, яке вже й 
так наростало на Заході впро-
довж останнього року. Чи 
може Україна долучитися до 
Європи, відвертаючись геть 
від європейських демократич-
них цінностей? І це занепоко-
єння вже сягнуло такої точки, 
коли цілком можливою є не лише критика, а й 
конкретніша реакція. ЄС може далі провадити 
перемовини з Україною щодо Угоди про асоціацію 
та всеохопну і поглиблену зону вільної торгівлі, але 
важко собі уявити, що вони будуть підписані, коли 
екс-прем’єр залишатиметься у в’язниці й буде усу-

нута від участі в політичному процесі. І навіть якщо 
угоди підпишуть, що видається вкрай малоймовір-
ним, лідери декотрих країн ЄС та Європейський пар-
ламент уже пообіцяли заблокувати їх ратифікацію. 
Грудневий саміт ЄС – Україна може опинитися під за-
грозою зриву. У Вашингтоні почали вже говорити 
про те, чи не скласти список українських посадовців, 
яким буде заборонено в’їзд так само, як це зробили 

щодо можновладців із Біло-
русі та Росії.
Потрібно усвідомлювати, що 
саме політична асоціація та 
всеохопна зона вільної тор-
гівлі прокладають шлях для 
розвитку відносин ЄС та Укра-
їни. Те, що Київ робить із Ти-
мошенко, реально блокує 
його план наблизитися до Єв-
ропи і здобути доступ до най-
багатшого ринку в світі. В 
українській владі можуть зна-

йтися ті, кому це до вподоби, але ж президент 
Янукович постійно повторює, що європейська 

інтеграція – його пріоритет. Якщо це справді так, то 
він мусить щось робити. Але наразі його відносини з 
Європою та Заходом загалом рухаються до нижньої 
точки.

Те, щО КиїВ РОБиТь  
ІЗ Ти МОШеНКО, 

БЛОКУє  НАБЛиЖеННЯ 
ДО єВРОПи І ДОСТУП 
ДО НАйБАГАТШОГО 

РиНКУ В СВІТІ

рЕакЦіЇ|НА чАСі
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Д
о винесення вироку Тимошенко Європа пово-
дилася з Україною розумно, але після нього 
ситуація змінилася. Багато політиків і членів 
Європейського парламенту вже висловилися 

скептично щодо ратифікації будь-якого документа 
між Україною та ЄС за нинішніх обставин. На по-
чатку цього місяця Парламентська асамблея Ради 
Європи (ПАРЄ) не включила українського питання 
до порядку денного, хоча необхідність зробити це 
була більш ніж очевидною. Те, як на очах у Європи 
судову систему використовували для зведення ра-
хунків із політичними опонентами, завдало силь-
ного удару по її цінностях. Насправді таке вже трап-
лялося в деяких країнах – членах Ради Європи. Од-
нак цього разу було продемонстровано безпре-  
  цеден  тну відсутність реакції ПАРЄ взагалі. 
Європейський комісар з питань розширення і полі-
тики добросусідства ЄС Штефан Фюле теж несподі-
вано м’яко поставився до України. Він відверто вка-
зує на колишніх учасників президентських перего-
нів у Білорусі, які тепер є політичними в’язнями, 
але не робить цього щодо України. Нам кажуть, що 
проблема полягає у слабкій судовій системі чи суд-
дях, які не мають належного досвіду, але не в наяв-
ності політичних в’язнів як 
таких. 
Юлія Тимошенко, Юрій Лу-
ценко, Валерій Іващенко за-
лишаються за ґратами саме в 
той час, коли Україна очікує 
ухвалу Європи стосовно Уго-
 ди про асоціацію з ЄС. Чи 
варто підписувати документ 
щодо торгових питань та за-
конів із державою, де є полі-
тичні в’язні? Тут рішення 
більш ніж сумнівне, оскільки може нашкодити 
політичному престижу Європи. 
Чи потрібна Україні Угода про асоціацію? Так, украй 
потрібна! Україна – це вісь балансу між Європою та 
Росією. Той полюс впливу, до якого Україна долу-
читься, стане господарем геополітичної ініціативи. 
Але і це не все. Правду кажучи, я не великий при-
хильник геополітичної риторики. Насправді важ-
ливо інше – доля українців: яке майбутнє чекає на 
них, демократія чи автократія? Відчуватиме укра-
їнський громадянин повагу до себе чи ні? 
У повітрі витають теорії змов. Хтось каже, що пре-
зидент Янукович щиро намагається наблизитися 
до Європи, але його апарат, повний агентів ро-
сійської ФСБ, підклав Україні свиню у вигляді 
ув’язнених політиків. Інші зображують україн-
ського гаранта як простака, який не може встояти 
перед спокусою особистої помсти Тимошенко. 
Такі історії нашіптують на вухо європейським полі-
тикам; я їх теж чув. Ці казки для того, аби переко-
нати кожного, що Україну не варто критикувати, а 

треба просто заплющити очі на те, що там відбува-
ється, щонайменше до підписання Угоди про асоці-
ацію, і не забувати: вирішується, хто переможе – 
Схід чи Захід. 
«Логіка» таких історій приблизно така: Тимошенко 
та інші політики є жертвами російської ФСБ, яка 
спровокувала їхній арешт, щоб перешкодити руху 
України в Європу. Відтак ті європейці, які вимага-
ють санкцій щодо України, – нібито наївні корисні 
ідіоти, які грають на руку ФСБ. 
Однак досвід змушує обережно ставитися до цих 
висновків. Ми вже бачили таке раніше – дежавю! 
Щоразу, коли російські правителі грішили проти 
прав людини, ми чули стару відмовку: будьте обе-
режні, на їхнє місце може прийти хтось гірший! 
Насправді незвично те, що таких розмов немає те-
пер, перед третім приходом Путіна, – тому що ні-
чого страшнішого й уявити не можна. 
Близько 10 років тому, коли розсипалися надії на 
зрощення демократії в Азербайджані, нові полі-
тичні в’язні заполонили тюрми і правлячий клан 
стиснув владу в залізний кулак, були схожі роз-
мови: давайте вибачимо їм, давайте заплющимо 
на це очі. На кону не стояла Угода про асоціацію, 

але за маршрутом Баку – 
Тбілісі – Джейхан про-
клали газову трубу. 
Вона була важливою для Єв-
ропи тоді і є важливою до-
нині. Однак питання полягає 
в тому, чи можливо взагалі 
відкупитися від дотримання 
прав людини газом і нафтою, 
як сподівався і сподівається 
Азербайджан? Азербайджан – 
багата країна, і його прави-

телі щиро вірять, що продаж мінеральних ре-
сурсів і активне лобіювання можуть заспокоїти 

західних політиків, забезпечити позитивні звіти і 
гарантувати широку підтримку.  
З Білоруссю торгуються по-іншому. Країна, яка 
глибоко зав’язла в економічних проблемах, дістає 
пропозиції про допомогу і надання кредитів, якщо 
її політичні в’язні будуть звільнені. Такий підхід 
ображає тамтешніх активістів-правозахисників. 
Вони запитують: якими є моральні цінності За-
ходу? Скільки грошей припадає на викуп за кож-
ного в’язня? Як скоро влада вибере нову групу не-
згодних, щоб збагатитися за рахунок їхнього звіль-
нення?
Основне питання для Європи полягає в тому, чи 
зраджуватимуться – і якщо так, то якою мірою – 
європейські цінності в ім’я їх пропагування. Але 
це ж, власне, й відбувається, коли лідера опозиції 
не лише тримають за ґратами, а й засуджують до 
семи років ув’язнення, – а з країною тим часом 
планують підписати Угоду про асоціацію. 

Коли права людини 
перетворюються на товар 

ЯК СКОРО ВЛАДА 
ВиБеРе НОВУ ГРУПУ 

НеЗГОДНиХ,  
щОБ ЗБАГАТиТиСЯ  

ЗА РАХУНОК  
їХНьОГО ЗВІЛьНеННЯ?



Із повним переліком заходів та його можливими змінами Ви можете 
ознайомитися в Книгарні «Є» у вашому місті та на сайті book-ye.com.ua 

21–28  жовтня
чекаємо Вас на таких заходах 
у Книгарнях «Є»   

◆ У Києві (вул. Лисенка, 3):
21 жовтня, 18:00 – презентація «Творів у трьох томах» Івана 
Драча за участю автора.
22 жовтня, 12:00 – дитячі читання з Росавою. Читаємо книжку 
про павучка, вивчаємо англійські слова, малюємо та співаємо!
25 жовтня, 18:00 – презентація електронної книжки Катерини 
Паньо «Імена криги».
28 жовтня, 18:00 – презентація поетичної антології у двох 
томах «Червоне і Чорне: 100 українських поеток ХХ сторіччя» 
та «Чорне і Червоне: 100 українських поетів ХХ сторіччя» 
(упорядник Борис Щавурський).

◆ У Києві (вул. Спаська, 5, 
ст. м. «Контрактова площа»):
27 жовтня, 18:00 – презентація книжки Ірени Коваль 
«Балерина без пуантів» (видавництво «Дуліби»).

◆ У Харкові (вул. Сумська, 3):
24 жовтня, 18:00 – лекція-презентація «Яскраві вогні 
Бразилії». Проводить Марцело Прадо. 
25 жовтня, 16:00 – перегляд та обговорення кінострічки Андрія 
Тарковського «Дзеркало». 
26 жовтня, 18:00 – Книгарня «Є» та видавництво «Піраміда» 
запрошують на презентацію поетичної збірки «Колись давно, 
як ще дерева говорили» і містичного роману «Вілла «Райські 
Пташки» Олени та Юлії Черніньких. Модератор Сергій Жадан. 
27 жовтня, 19:00 – брифінг на тему «Хеловін – ніч перед 
Днем усіх святих».

◆ У Львові (просп. Свободи, 7):
22 жовтня, 13:00 – дитячі читання з Видавництвом Старого 
Лева (для дітей п’яти – восьми років та їхніх батьків).
25 жовтня, 17:00 – Каменярівський вівторок: презентація 
книжок видавництва «Каменяр».
26 жовтня, 16:00 – презентація книжки Леоніда Войтовича 
«Історія Візантії. Вступ до візантиністики» (видавництво 
«Апріорі»).
27 жовтня, 18:00 – презентація книжки «Енциклопедія 
афоризмів, крилатих фраз і цитат» (упорядник Анатолій 
Капелюшний, видавництво «ПАІС»).

◆ В Івано-Франківську (вул. Незалежності, 31):
21 жовтня, 18:00 – джаз-клуб: показ відеоконцерту легендарно-
го джазового ансамблю Modern Jazz Quartet. 

◆ У Вінниці (просп. 50-річчя Перемоги, 26):
21 жовтня, 18:00 – презентація книжки Ірен Роздобудько 
«Я знаю, що ти знаєш, що я знаю». Спеціальний гість – Ігор Жук.
26 жовтня, 18:00 – літературне об'єднання «Новий Шинок» 
презентує: Ольга Стужна та Олена Паперук. 
Модератор Василь Пастушина.
27 жовтня, 18:00 – психологічний майстер-клас 
Юлії Короцінської «Енергетика слова».

◆ У Тернополі (вул. Валова, 7–9):
24 жовтня, 18:00 – презентація проекту 
«Студенти для органів місцевого самоврядування-2011». 
27 жовтня, 18:30 – презентація книжки 
Олександра Вільчинського «Криївка».



З
а Андрєєм Піонтковскім 
міцно закріпилося визна-
чення «пророка апокаліп-
сису» путінського режиму. 

Саме він свого часу першим на-
звав «боротьбу з олігархією» в 
РФ простою заміною олігархів 
єльцинського призову на лояль-
них до нового режиму вихідців 
зі спецслужб. Нещодавно він 
презентував свою нову книжку 
про Росію «Третий путь к раб-

ству». Ця назва недвозначно 
відсилає до «Шляху до рабства» 
Фрідріха фон Гаєка, який опи-
сав два такі шляхи: фашизм і 
комунізм. 

У. Т.: Якою, на вашу думку, має 
бути реакція Заходу на вирок і 
нову кримінальну справу проти 
Юлії Тимошенко? 

– Захід передусім має розу-
міти сенс інтриги, яку плете 

Кремль. Москві вкрай потрібно 
зірвати намічене на кінець року 
підписання Угоди про асоціацію 
між Євросоюзом та Україною. А 
Путін оголосив пріоритетною 
метою свого майбутнього прези-
дентства так званий Євразій-
ський союз, що неможливий без 
залучення вашої держави до ро-
сійської орбіти. Добре поінфор-
мовані джерела стверджують, 
що 24 вересня під час зустрічі 

Спілкувалися  
Олександр 

Народецький, 
Вашингтон, 

Олена Чекан

Третій шлях до рабства
Російський політичний діяч і політолог, професор Гудзонівського 
університету у Вашингтоні Андрєй Піонтковскій про вирок Юлії 
Тимошенко та диктатуру в Росії 
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МОСКВА ХОЧе, 
щОБ СПРАВА ТиМОШеНКО 
ТРиВАЛА І ВОНА 
ЗАЛиШАЛАСЯ У В’ЯЗНиЦІ

Януковича з Путіним і Мєдвєдє-
вим йому прямо сказали: хочеш 
посадити Тимошенко – саджай, 
але тільки не за звинувачен-
нями, що витікають із перегово-
рів Путін – Тимошенко, ми тобі 
запропонуємо два інших варі-
анти. Так екс-прем’єрці було ви-
сунуто нові обвинувачення, по-
роджені листом Міністерства 
оборони Росії, надісланим до 
Києва. Москва хоче, щоб справа 
Тимошенко тривала і вона зали-
шалася у в’язниці, щоб таким 
чином зірвати Угоду про асоціа-
цію України з ЄС. Думаю, що Єв-
росоюз має виявити мудрість і 
піти на її підписання, не висува-
ючи обов’язковою умовою звіль-
нення колишньої прем’єрки, але 
водночас усіма політичними 
способами, всіма засобами тиску 
домагатися її звільнення. Тут 

має бути два різних треки: один – 
це підписання Угоди про асоці-
ацію, тому що відмова від неї 
означає здачу України Кремлю, 
другий – тиск ЄС разом зі Спо-
лученими Штатами, з правоза-
хисними організаціями на владу 
України, вимога за всіма кана-
лами звільнення Тимошенко.   

У. Т.: що означають слова Пу-
тіна про те, що вирок Юлії Тим-
ошенко – це антиросійський ви-
пад української влади? 

– Річ у тім, що цей вирок ста-
вить під сумнів діяльність са-
мого Путіна, бо українська влада 
хоче переглянути положення 
тієї угоди. Адже він не просто 
прем’єр-міністр, він ще і трей-
дер. Міллєр – підставна фігура, 
Путін через Газпром є емісаром 
торгівлі російським газом, а че-
рез Тімченко – емісаром компа-
нії, що торгує більшою частиною 
нафти. Вирок Тимошенко підри-
ває особисті й ділові інтереси 
Путіна, тому що Україна домага-
тиметься в Стокгольмському ар-
бітражі перегляду цієї угоди. Ро-
сійський прем’єр хоче двох ре-
чей: збереження наявної схеми 
продажу блакитного палива, у 
якій він зацікавлений особисто, 
і зірвання Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС – цього він 
домагається як політик. Євро-
пейський Союз має розуміти цю 
складну ситуацію і в жодному 
разі не відмовлятися від підпи-
сання угоди з Україною. 

У. Т.: Ви називаєте «примус 
України до дружби» неоімпер-
ським комплексом Росії і при 
цьому вважаєте, що його не-
можливо реалізувати. Чому? 

– Трагедія кремлівської по-
літики в тому, що вони ніяк не 
можуть зрозуміти: нікому зі 
своїми новоімперськими пре-
тензіями не потрібні. Це чудово 
ілюструє вся 15-річна спроба за-
тягнути в РФ Лукашенку. Росій-
ська політика на пострадян-
ському терені анахронічна: з 
одного боку, це неоімперські 
комплекси, з іншого – егоїс-
тичні інтереси енергетичних 
компаній, справжніми власни-
ками яких є вище керівництво 
країни. Але неоімперські комп-
лекси неможливо реалізувати, 
бо національна ідея вже міцно 
заволоділа і елітою, і населен-
ням більшості країн, що вхо-
дили до СРСР, а прагнення ви-

тиснути якомога більше грошей 
за енергетичні ресурси тільки 
відштовхує їх від РФ. 

Для мене курсивом цілкови-
того безумства російської полі-
тики стало відкриття «Північ-
ного потоку». Тоді Путін своєю 
кострубатою німецькою звітував 
Шредерові, що тепер Україна в 
дуже складному становищі. Це 
було схоже на сцену з 1942 року: 
фольксдойч доповідав своєму 
німецькому хазяїнові, що вико-
нав його стратегічне завдання: 
Україна задушена. Міллєр, від-
повідаючи на якесь запитання, 
став пояснювати, що «Німеч-

чина платить менше тому, що 
вона нам ближча, ніж Україна, 
ми пов’язані з нею економікою». 
Тобто відкрито визнали, що Ні-
меччина ближча Росії, ніж Укра-
їна, але при цьому претендують 
на бодай якісь нормальні відно-
сини з вашою державою та ще й 
посилають свого патріарха Кі-

БІОГРАФІЧНА НОТА

Андрєй Піонтковскій 
1940 рік – народився в Москві у сім’ї спадкових юристів. 
Дід – правознавець-криміналіст, батько – член-
кореспондент АН СРСР, член Верховного суду СРСР. 
1962 рік – закінчив механіко-математичний факультет 
МДУ ім. М. В. Ломоносова, кандидат фізико-
математичних наук.
У 1970-ті роки – провідний науковий співробітник Інсти-
туту системного аналізу РАН. 
З 1998 року займається політичною журналістикою.
У 2004 році вступив до Російської об’єднаної демокра-
тичної партії «Яблоко», входив до її Бюро. 
2008 рік – член Ініціативної групи з висунення Владі-
міра Буковского кандидатом у президенти РФ.
2007–2008 роки – судовий розгляд про визнання 
книжки «Нелюбимая страна» екстремістською. Всі об-
винувачення в екстремізмі було знято.
2010 рік – один з основних авторів звернення російської 
опозиції «Путін повинен піти», підпис № 3. 
2010 рік – член політради руху «Солидарность».

Академік Міжнародної академії інформаційних проце-
сів і технологій. 
Депутат Національної асамблеї Російської Федерації. 
Член Американського математичного товариства.
Член Міжнародного ПЕН-Клубу.
Лауреат премії «Золотий гонг-2001» у галузі міжнарод-
ної журналістики. 
Автор понад 100 наукових статей і кількох монографій з 
теорії управління, глобального моделювання, ядерної 
стратегії, а також комп’ютерних моделей світу, що роз-
роблялися в межах Римського клубу.
Публікується на сайті «Грани.ру».
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рілла, щоб той розповідав казки 
про «Русскій мір», про духовну 
близькість, про єднання. Ця 
абсолютно безумна політика 
Кремля в перспективі може при-
звести до відторгнення і Укра-
їни, і Білорусі, хоч би якої полі-
тичної орієнтації були там лі-
дери. 

У. Т.: У січні 2000 року, коли 
єльцин призначив Путіна своїм 
наступником, ви написали 
статтю «Путінізм як найвища і 
кінцева стадія бандитського 
капіталізму в Росії», у якій пе-
редрекли майбутнє удушення 
демократичних свобод і прав 
людини, інформаційне зомбу-
вання, ізоляцію від зовнішньо-
 го світу та подальшу економіч-
 ну деградацію країни. Чи був 
тоді можливий інший варіант 
розвитку Росії? Яка, на вашу 
думку, динаміка еволюції пу-
тінської моделі влади в РФ?

– В еволюції тоталітарних 
режимів є загальна закономір-
ність. Вони дуже схожі між со-
бою: на початку кожного авто-
ритарного режиму лежить 
якийсь міф, що його породжує, 
який запановує над досить вели-
кою кількістю людей. Напри-
клад, Жовтнева революція і віра 
в комунізм, які породили кому-
ністичний режим. Але з часом, 
коли міф вичерпує себе, настає 
стадія згасання, і тоді в нього пе-
рестає вірити навіть еліта, навіть 
його жерці. Так сталося і в СРСР, 
коли комуністична релігія по-
мерла не лише в умах і серцях 
народу, а й у ЦК КПРС. Тоді пар-
тійна верхівка пішла на так 
звану перебудову, а насправді на 
конвертацію своєї влади в при-
ватну власність.

Путінізм – це карикатура  
на великий історичний стиль. 
Упродовж останніх 10 років РФ у 
карикатурній формі повторила 
весь цикл радянського режиму. 
Щоправда, етапи еволюції тота-
літарного режиму путінізм про-
біг не за 70, а за 10 років. Міфом, 
що його породив, була змодельо-
вана Друга чеченська війна, а 
найвищим досягненням став не 
тріумф у Другій світовій війні, 
як це було в Радянському Союзі, 
а жалюгідна «перемога» над 
Грузією. 

Нині на наших очах відбува-
ється згасання: путінізм умирає 
навіть у душах так званої еліти. 
За всіма закономірностями істо-

рії російська еліта тепер має зни-
щувати цей режим, як комуніс-
тичний режим у СРСР був зни-
щений не повстанням робітників 
та селян, а вищим партійним ке-
рівництвом країни. 

Чому ж нічого не робить ро-
сійська верхівка? Тому що в на-
шої сьогоднішньої еліти є три 
обставини, які її відрізняють від 
традиційних еліт фінального 
етапу авторитарних режимів. 
Перша – вони неймовірно багаті. 
Істеблішмент ніколи в історії ро-
сійської чи комуністичної імпе-
рії не був такий заможний, як 
сучасні нувориші. Навіть за сві-
товими масштабами. Їм є що 
втрачати. Радянські бонзи не бо-
ялися виступати, наприклад, 
проти Хрущова, коли той пере-
став їх влаштовувати. А ці не мо-
жуть ризикнути своїми гігант-
ськими капіталами, бо якщо 
бунт проти Путіна та його най-
ближчого оточення провали-
ться, вони втратять злочинно 
нажиті статки. А якщо увінча-
ється успіхом, то тим більше, бо 
тоді відкриються нові демокра-
тичні канали і через ЗМІ та ін-
тернет буде поширена інформа-
ція про те, як вони стали олігар-
хами. Друга – обманюють себе 
новими порожніми теоріями: 
ось буде Мєдвєдєв – почнеться 
лібералізація тощо. Третя від-
мінність – у них є запасний ае-
родром: сядуть на літак і поле-
тять до Лондона, на Канари чи 
ще кудись, де в них давно є влас-
ність, капітали, дружини, діти, 
коханки. Наша клептократія, 
об’єднана тільки «омертою без-
законня», боїться Путіна, але 
також боїться залишитися без 

нього, віч-на-віч із суспільством. 
Цей подвійний страх паралізує 
їх і прирікає на поразку. Ось 
тому, на жаль, ми проскакуємо, 
здавалося б, закономірну стадію 
повстання еліт. Цей процес може 
тривати досить довго і врешті-
решт привести Росію до терито-
ріального розпаду. 

У. Т.: Чи зміниться щось у відно-
синах Росії та України у зв’язку з 
поверненням Путіна в Кремль? 

– Нічого не зміниться. Після 
24 вересня стало очевидним, що 
ніякого Мєдвєдєва з його нібито 
лібералізмом узагалі не було. Був 
фантом. Можу навіть зробити 
прогноз: він уже ніколи не буде 
прем’єр-міністром. Людину, ось 
так опущену публічно, а Путін 
робить це щодня все глибше і 
глибше, просто не можна ставити 
на чолі уряду. Підлеглі-міністри 
не зможуть його серйозно сприй-
мати. Подивіться кадри, як із 
ним розмовляє Путін, як шкі-
риться йому в обличчя, явно по-
казуючи, що він, Путін, був, є і 
буде завжди.

У. Т.: Чи можуть до виборів  
у Росії статися якість події, котрі 
похитнули б владу Путіна?

– У світі ні, бо там ніяк не 
реагуватимуть на внутрішні 
справи Росії. Для Європи РФ є 
передусім джерелом енергетич-
ної сировини. Навіщо ускладню-
вати з нею відносини, ставлячи 
Путіну неприємні запитання 
про демократію? 

А ось у Росії дійство, що від-
булося 24 вересня, все-таки ви-
кликало почуття відрази в дуже 
багатьох. Це можна побачити, 
просто пробігшись по інтернету. 
Особливо це видно по тамтеш-
ній молоді, яка закінчила най-
кращі російські виші й затре-
бувана на Заході. Думаю, її  
позиція в майбутньому буде ви-
рішальним ударом, який при-
швидшить занепад нинішнього 
режиму. Але, на жаль, навряд 
чи це може щось змінити на на-
ступних санкціонованих вибо-
рах у РФ. 

РОСІйСьКА КЛеПТОКРАТІЯ 
БОїТьСЯ ПУТІНА, 
АЛе ТАКОЖ БОїТьСЯ 
ЗАЛиШиТиСЯ БеЗ НьОГО, 
ВІЧ-НА-ВІЧ ІЗ СУСПІЛьСТВОМ

«СУД 
НАРОДУ».
Під такою 
назвою вийде 
наступна 
книжка: 
інтернет-
оцінки 
путінського 
режиму

Повну версію 
інтерв’ю 

читайте на сайті 
www.tyzhden.ua
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ЗАКОНОПРОеКТ СТАВиТь 
ЗАСЛІН КОНСОЛІДАЦІї  
ПАРТІй – ВОНи Не МОЖУТь 
ОБ’єДНУВАТиСь У БЛОКи

Партія влади змінами до електорального законодавства формує 
умови для штучного створення «регіональної» більшості  
в парламенті наступного скликання

У 
Верховній Раді зареєст -
ро  вано законопроект 
№ 9265-1, який установ-
лює нові правила на пар-

ламентських перегонах 2012 ро-
 ку. Над ним працювала Робоча 
група з питань удосконалення 
законодавства про вибори, ство-
рена указом Януковича 2 листо-
пада 2010 року. Аналіз доку-
мента показує, що нововведення 
мають остаточно маргіналізу-
вати опозицію.

БІГ ІЗ БАР’єРАМи
Насамперед запропоновано по-
вернутися до змішаної виборчої 
системи, яка діяла під час кам-
паній 1998 й 2002 років: обирати 
225 депутатів за закритими пар-
тійними списками, 225 – за од-
номандатними округами. Як по-
казує вітчизняна практика, «ма-
жоритарка» дуже сприятлива 
для партії влади. Скажімо, всі 
опозиційні політсили 2002-го 
дістали за списками значно біль-
 шу підтримку, аніж за округами. 
І навпаки, провладний блок «За 
єдину Україну» за ними набрав 
тоді майже удвічі менше, аніж за 
мажоритарними округами (35 
проти 66). Очевидно, «пропорці-
оналізація» перегонів 2004 року 
продемонструвала низку недо-
ліків: відчуження депутата й ви-
борця, перетворення депутат-
ського корпусу на голосувальну 
машину або, навпаки, осередок 
«тушок», якщо керівництво не-
спроможне їх стримати. Однак 
загалом мажоритарна система 
куди чутливіша до фінансового 
й адміністративного ресурсу, ко-
трого в партії влади сьогодні ба-
гато як ніколи.

Іще одна новела – підняття 
виборчого бар’єру для прохо-
дження в парламент. Поріг не 

має міжнародного стандарту – в 
різних країнах він різний. Вене-
ціанська комісія зауважила 
(див. стор. 28), що зміна не 
мала достатнього обґрунту-
вання, але на це не зважили. 
Втім, підвищення прохідного 
відсотка від трьох до п’яти під-
дає сумніву потрапляння у ВР 
більшості опозиційних сил, і до 
того ж примножує кількість 
утрачених голосів, які будуть 
віддані за партії, що не про-
йшли. Місця в парламенті, які 
вони могли б посісти, будуть 
розподілені між тими, хто бар’єр 
подолав, а цей розподіл відбува-
ється на руку лідерам перегонів. 
Тобто тій-таки ПР.

Водночас законопроект ста-
вить заслін звичному для Укра-
їни механізмові консолідації 
різних політсил – вони тепер не 
можуть об’єднуватись у блоки 
для участі у виборах. Тож для 

багатьох дрібних партій зали-
шається альтернатива: розчи-
нення в сильніших чи зник-
нення з політичної арени.

До речі, прийти й висловити 
недовіру всім наявним політси-
лам також не вдасться: графу 
«проти всіх» із бюлетеня вилу-
чать. Це означає (як свідчить 
практика виборів у Російській 
Федерації), що такі люди зде-
більшого або не прийдуть на 
вибори, або проголосують за во-
чевидь непрохідних кандидатів. 
За першого випадку у влади 
з’являється резерв із невикорис-

таних бланків, які можна додат-
ково застосувати для досяг-
нення «планових показників». 
А в разі підтримки виборцями 
не прохідних кандидатів, знову-
таки, лідери перегонів дістануть 
бонуси під час розподілу місць у 
ВР.

Та не лише бар’єри для партій 
установлено в запропонованому 
проекті. Чи не найбільш обгово-
рюваною темою стали перепони 
для участі у виборах особисто 
Юлії Тимошенко. Згід  но зі ст. 9 
цього документа, «не може бути 
висунутий кандидатом й обра-
ний депутатом громадянин, який 
має судимість за вчинення умис-
ного злочину, якщо ця судимість 
не погашена і не знята у встанов-
леному законом поряд  ку». Така 
норма викликала жвавий про-
тест у Венеціанської комісії (тоді 
якраз Тимошенко перебувала під 
слідством, і об  вину  вачувальний 
вирок був не за горами), яка за-
жадала, щоб обмеження пасив-
ного виборчого права стосува-
лося лише осіб, які скоїли тяж-
кий злочин. Зауваження об  - 
ґрун  товане положеннями 
Кодексу належної практики у ви-
борчих справах Венеціанської ко-
місії. Задля справедливості вар  то 
сказати, що в українському зако-
нодавстві ця норма дуже давня й 
на неї Венеціанська комісія досі 
не реагувала. У будь-якому разі 
автори законопроекту проігнору-
вали реакцію дорадчого органу 
Ради Європи.

ПОПеРеДЖАєМО: 
Ми ЗНІМАєМО!
У політичній та виборчій куль-
турі в Україні досі актуальна 
тенденція «виграє вибори той, 
хто контролює комісії». Центр-
виборчком особливо представ-

Автор:  
Андрій Дуда

ЗАКОН ПРО 
ВІДСУТНІСТь ВиБОРУ
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ляти не треба. Це постійно ді-
юча інстанція, яка вже давно в 
ухваленні рішень повністю під-
контрольна партії влади. А ком-
петенції в неї дуже широкі – 
саме ЦВК реєструє кандидатів у 
народні депутати, скасовує їхню 
реєстрацію. Так, вона може від-
мовити кандидатові на підставі 
«неналежного оформлення до-
кументів».

Серед підстав для винесення 
попередження (а повторне не-
дотримання закону після нього 
означатиме скасування реєст -
рації висуванця) є «порушення 
партією (блоком), кандидатом у 
депутати обмежень щодо прове-
дення передвиборної агітації». І 
факт такого діяння встановлює 
не суд, а сама комісія своїм рі-
шенням. Очевидно, що в умовах 
прогресу чорних юридичних 
технологій сфабрикувати два 
порушення виборчих норм ве -
льми просто, тому дамоклів меч 
скасування реєстрації висітиме 
над кожним опозиційним кан-
дидатом.

ВОНА СиДиТь – 
ВОНи РАХУЮТь
Своєю чергою, на окружних і 
дільничних комісіях лежить 
відповідальність за підрахунок 
бюлетенів та встановлення ре-
зультатів голосування в терито-
ріальних округах; саме ці ор-
гани можуть приймати рішення 
про визнання виборів недій-
сними на дільницях.

На перший погляд, законо-
проект № 9265-1 більш демо-
кратичний,  ніж закон про міс-
цеві вибори 2010 року. Окружні 
виборчі комісії не формуються 
на п’ять шостих за рахунок пар-
ламентських партій, підконтр-
ольних регіоналам. Їх утворює 
Центрвиборчком за поданням 
політичних партій. Партіям, які 
мають фракції у ВР, гарантовано 
включення до ОВК по одному 
їхньому представникові. Решта 
вакансій в окружних виборчих 
комісіях заповнюються за по-
данням позапарламентських 
партій за жеребкуванням.

Та водночас законопроект 
створює всі умови для підконт-
рольності виборчкомів партії 
влади. Щоб мати кворум, необ-
хідна присутність понад поло-
вини складу комісії. Рішення 
її – і окружної, і дільничної – 
приймають більшістю голосів 
членів, присутніх на засіданні 

ГРАФА 
«ПРОТИ ВСІХ» 

Наявність у виборчому бюлетені графи «Не підтримую кандидатів 
від жодної політичної партії, виборчого блоку політичних партій»

Відсутність у виборчому бюлетені графи «Не підтримую кандидатів від жодної 
політичної партії, виборчого блоку політичних партій». Збільшується кількість тих, 
хто не прийде на вибори; таким чином влада дістає додаткові можливості 
для фальсифікацій

ПРАВИЛА
БЕЗ ПРАВИЛ

Основні зміни, які роблять виборче 
законодавство сприятливим 
для влади

ВИБОРЧА 
СИСТЕМА

Пропорційна система виборів: 450 депутатів 
обрано за закритими партійними списками

Відповідно до Резолюції ПАРЄ – пропорційна система з відкритими 
виборчими списками й регіональними виборчими округами

Змішана система виборів: 225 депутатів – за закритими партійними списками, 
225 – за мажоритарними округами. Вибори за мажоритарними округами 
уразливі перед фінансовим і адміністративним тиском

ОБМЕЖЕННЯ 
ПРАВА БАЛО-

ТУВАТИСЯ

Для осіб, які мають судимість за скоєння умисного злочину, якщо 
вона не погашена й не знята в установленому законом порядку

Обмеження має стосуватися лише 
тих осіб, які скоїли тяжкий злочин

Для осіб, які мають судимість за скоєння умисного злочину, якщо вона не погашена 
й не знята в установленому законом порядку. Закривається можливість участі 
у виборах для опозиціонерів, засуджених у порядку політичних процесів

ВІДКЛИКАННЯ 
ПАРТІЄЮ СВОЇХ 
ПРЕДСТАВНИКІВ 

ІЗ ВИБОРЧИХ 
КОМІСІЙ

Підстава для дострокового припинення повноважень члена виборчої 
комісії – «відкликання його суб’єктом подання його кандидатури»

Схвалення 
даної норми

Така підстава відсутня. 
Опозиційні партії втрачають можливість відкликання делегованих членів комісій, 
які перейшли на бік влади

ВИБОРЧИЙ 
БАР’ЄР 

3% від кількості голосів виборців, 
що взяли участь у голосуванні

Підвищення бар’єру названо «незрозумілим». Рекомендовано 
обраховувати його «від кількості визнаних дійсними бюлетенів»

5% сумарної кількості голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, 
включених до виборчих списків партій. У мажоритарному окрузі обраним 
вважати кандидата, що здобув відносну більшість голосів виборців, які взяли участь 
у голосуванні. Зменшується кількість опозиційних політсил, здатних пройти до ВР 

ВИСУНЕННЯ 
КАНДИДАТІВ

Партія 
(блок партій)

Скасовано блоки партій; висувати мають право: 1) у багатомандатному окрузі – 
партія; 2) в одномандатних – партія або у спосіб самовисування. Дрібні опозиційні 
партії втрачають шанс об’єднатись у блоки й разом подолати бар’єр

Чинна редакція Закону 
«Про вибори народних 
депутатів України»

Рекомендація 
Венеціанської 
комісії

Редакція законопроекту 
«Про вибори народних депутатів 
України» від партії влади
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(за винятком дня голосування, 
тоді ухвалу за присутності 
менш як двох третин членів ко-
місії приймають не менш як дві 
третини присутніх із їхнього 
чис  ла). Тобто якщо склад ок -
ружної виборчої комісії не 
менш ніж 12 і не більш ніж 
18 осіб, кворум за їхньої макси-
мальної чисельності становить 
10; своєю чергою, для прий -
няття рішення в ОВК достатньо 
від шістьох до 10 членів комісії 
(у день голосування – від ві-
сьмох до 12). У поточному складі 
парламенту є фракції трьох 
партій – Народної партії, Партії 
регіонів, Комуністичної партії. 
Тобто з 6–10 (в день голосу-
вання – з 8–12) членів комісії, 
потрібних для прийняття рі-
шень, троє гарантовано пред-
ставлятимуть провладні політ-
сили. А кандидатури від непар-
ламентських партій також 
великою мірою будуть «регіо   -
на    льними», бо завдяки своєму 
фінансовому й адміністративно-   
му ресурсові лише ПР на сьо-
годні може забезпечити реє-
страцію участі у виборах кіль-
кох партій та організацію від 
них подань до виборчих комі-
сій.

До речі, норми щодо кво-
руму й порядку голосування в 
законопроекті про вибори пря-
 мо суперечать стандартам Вене-
ціанської комісії – вона реко-
мендує приймати рішення ква-
ліфікованою більшістю або 
консенсусом.

Роль опозиційних партій у 
формуванні виборчих комісій 
може виявитись дуже обмеже-
ною. Річ у тому, що законопро-
ект жодним чином не згадує 
про партії, які перебувають у 
парламенті у складі блоку (ані 
слова про це і в прикінцевих по-
ложеннях). Отже, є два варіанти 
вирішення цієї проб леми – і 
обидва невигідні для опозиції. 
За першого з них (чи то в редак-
ції другого читання закону, чи у 
спосіб прийняття роз’яснення 
ЦВК) пар  тії-члени блоків БЮТ і 
НУ–НС дістають статус суб’єктів 
виборчого процесу і зможуть 
подавати свої кандидатури до 
ОВК. Але, зрозуміло, що ніхто 
рівних (із КПУ, ПР і НП) прав їм 
не надасть. А буде, очевидно, як 
на місцевих виборах, – ЦВК 
своїм роз’яс  ненням установить, 
що парламентська партія й пар-
ламентський блок мають право 

на рівне представництво. Це 
означає, що БЮТ у складі Укра-
їнської соціал-демократичної  
партії, «Реформ і порядку» та 
«Батьківщини» матиме одного 
представника в окружному ви-
борчкомі, як і, скажімо, кому-
ністи. Водночас критерії відбору 
кандидатури з подань партій 
блоку відсутні. І ЦВК має всі 
можливості, наприклад, сут-
тєво зменшити представництво 
«Батьківщини» та «Реформ і по-
рядку» через включення до ОВК 
найменш стійких представни-
ків, скажімо, УСДП.

Трагікомічна ситуація скла-
дається з блоком НУ–НС. Якщо 
до нього застосують принцип 
«один блок – один представник 
в ОВК», це поставить його пар-
тії у ще гірше становище, ніж 
непарламентські. Ймовірність 
репрезентування кожної політ-
сили з числа дев’яти членів 
блоку в ОВК становитиме один 
до дев’яти. Зайве й казати, що 
серед партій блоку НУ–НС не 
менше третини реально не пе-
ребувають в опозиції, а це може 
бути додатковим резервом 
влади у виборчих комісіях.

Але не виключено, що Пар-
тії регіонів для домінування в 
ОВК не треба буде вживати та-
ких складних маніпуляцій під 
час формування виборчих ко-
місій, як запуск «партій-під -
сніж  ників» або організація по-
дань від лояльних політсил – 
членів опозиційних блоків. 
Адже в «регіональному» зако-
нопроекті вилучена норма чин-
ного закону, згідно з якою під-
ставою для дострокового при-
пинення повноважень члена 
виборчкому є «відкликання су -

б’єктом подання його кандида-
тури». Це означає, що призна-
чений за поданням «Батьків-
щини» чи УНП член ОВК за 
жодних умов не може бути від-
кликаний із комісії. Зрозуміло, 
що така новела закону відкриє 
шлях до масової «переорієнта-
ції» представників опозиційних 
партій в окружних виборчих 

комісіях у спосіб підкупу або 
адміністративного тиску.

Якщо створення режиму 
підконтрольності окружних 
виборчих комісій від Партії ре-
гіонів іще вимагатиме якихось 
зусиль, то дільничні виборчі 
комісії (ДВК) стануть легкою 
здобиччю. Останні формовано 
за процедурою, аналогічною 
тій, що є для окружних комісій, 
щоправда, участь у жеребку-
ванні беруть подання не лише 
від партій, а й від кандидатів-
мажоритарників. Водночас на-
віть якщо припустити фантас-
тичну ситуацію, що ДВК не бу-
дуть підконтрольні владним 
партіям, то це легко «випра-
вити», достроково припинивши 
повноваження таких комісій 
або окремих членів. Зрештою, 
ОВК, згідно із законопроектом, 
має право скасовувати рішення 
дільничного виборчкому і при-
ймати відповідні рішення по 
суті (тобто перебрати на себе 
компетенції ДВК).

Варто зазначити, що у ви-
падку «форс-мажору» («неслух-
няності» деяких членів окруж-
них комісій чи непідконтроль-
ності комісії) Партія регіонів 
має ще дієвіші інструменти 
впливу. ЦВК, яка на сьогодні 
практично повністю (за винят-
ком кількох осіб) їй підконт-
рольна, може приймати рі-
шення про дочасне припинення 
повноважень як окремих членів 
ОВК, так і цілих комісій. Ст. 37 
законопроекту надає їй право 
розігнати виборчком або вилу-
чити неугодного представника 
на підставі «грубого пору-
шення» закону. В сучасних умо-
вах «знайти» факт «грубого по-
рушення» виборчого закону ко-
місією чи її членом для Партії 
регіонів – справа техніки. Тим 
більше що оцінює, наскільки 
порушення «грубе», сама ЦВК.

Таким чином, вимальову -
єть  ся та сама картина, що й пе-
ред місцевими перегонами 
2010 ро  ку: партія влади ста-
вить країну перед «вибором без 
вибору». З огляду на стан ни-
нішніх опозиційних партій у 
їхню здатність протидіяти та-
кій розгалуженій системі га-
рантування потрібного владі 
результату не віриться. За час, 
що лишився, вони мають чи-
мало надолужити і у власних 
структурах, і у взаємодії з ак-
тивними громадянами. 

Більшість членів 
виборчих комісій 
належитеме до 

провладних партій 

Голосування 
за непрохідні  
партії додає  

мандатів владі 

ПРОеКТ ВІДКРиє ШЛЯХ  
ДО МАСОВОї 
«ПеРеОРІєНТАЦІї» 
ПРеДСТАВНиКІВ  
ВІД ОПОЗиЦІї В  КОМІСІЯХ
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Айвазовська

Т
ак звана виборча реформа, яка обмежилася 
підготовкою лише нової редакції Закону 
«Про вибори народних депутатів», має ці-
каву передісторію та неприхований полі-

тичний мотив. 
Робоча група, створена президентом, спершу 
була укомплектована провладними депутатами, 
поодинокими експертами-науковцями та кіль-
кома членами ЦВК. Згодом до неї долучилися 
представники міжнародних організацій, які ак-
тивно критикували закритість процесу підго-
товки невідомо чого. Пізніше на знак протесту 
дві американські організації – Національний де-
мократичний інститут та Міжнародний респу-
бліканський інститут – вийшли з її складу. Після 
такого демаршу влада мала демонструвати від-
критість – і двері групи було відчинено навіть пе-
ред українськими громадськими організаціями. 
А напередодні її керівникам довелося приєднати 
до неї кількох опозиційних депутатів, яких, утім, 
не делегували їхні фракції чи партії. Відповідно 
організатори процесу отримали аргумент, який 
мав би припинити критику громадськості, пере-
дусім міжнародної, адже, на перший погляд, 
влада та опозиція працюють разом. Але така імі-
тація не додала процесу легітимності. 
Відкритим залишалося те, над чим же працюють 
спеціалісти. Перші обговорення стосувалися за-
гальних питань, які абсо-
лютно логічно могли б лягти 
в основу будь-якого закону, 
що регулює виборчий про-
цес під час президентських, 
парламентських чи то місце-
вих виборів. Наприклад, чи 
потрібно громадськості дати 
право на спостереження та 
за якими правилами. Тож раз на місяць спіль-
нота засідала і «дебатувала» протягом 1,5 го-
дини про всяку всячину. Процес роботи екс-
пертів, політиків, державних службовців був до-
волі цікавим, зважаючи на те, що члени групи 
виголошували окремі рекомендації, за які ніхто 
не голосував, а міністр юстиції Олександр Лаври-
нович ніс їх на розгляд президентові. Важко собі 
уявити, як глава держави визначався з питанням, 
наприклад, принципу формування комісій різ-
ного рівня чи організації голосування в закордон-
них виборчих округах.
Завдання, які негласно стояли перед організато-
рами, були різні, подекуди взаємовиключні: зро-
бити процес «демократичним», забезпечити ре-
формі умовну легітимність, ухвалити новий За-
кон «Про вибори народних депутатів» за рік до 
початку кампанії відповідно до міжнародних 
стандартів і при цьому виграти вибори. Останнє 
– в традиціях української законотворчої діяль-

ності, коли правила мають слугувати не справед-
ливості процесу та рівноправності сторін, а ство-
ренню очевидних переваг для кандидатів від 
влади. 
Членам групи ще на початку роботи повідомили, 
що є низка питань-табу, на дискусії навколо яких 
немає благословення гаранта. Зокрема, це пи-
тання виборчої системи. Тобто робоча група щодо 
вдосконалення виборчого законодавства не роз-
глянула головного – системи, яка має лежати в 
основі голосування і визначення його результатів. 
Як наслідок – навіть Венеціанська комісія, яка 
зазвичай не критикує питання виборчої системи, 
зауважила, що повернення до змішаної, яка міс-
тить (відомі з української практики) недоліки, є 
недоцільним, і повторно рекомендувала пропо-
рційну з відкритими регіональними списками. У 
коментарях до проміжних її висновків, які було 
роздано на розгляд робочої групи, в таблиці «Не 
можна врахувати» зазначено: питання виборчої 
системи відповідно до міжнародних стандартів 
має розв’язуватися всередині країни. 
Загалом тоді в Адміністрації президента повинні 
відкрито вказати, на якому поверсі та в якому ка-
бінеті було прийнято це «внутрішнє» рішення. 
Очевидно, що до якихось рішень в АП дійшли ще 
навесні. Адже тоді документ неочікувано було ви-
несено на постатейне обговорення під час дводен-

ного засідання. Так неочіку-
вано, що лише один-два 
члени групи були готові до 
тієї дискусії. Адже лише на-
передодні експерти отри-
мали запрошення на робочу 
зустріч, порядок денний якої 
містив розгляд питань про-
тягом традиційних кількох 

годин. Текст законопроекту «на основі кон-
цептуальних дискусій» був підготований Мі-
ністерством юстиції, а постатейне обгово-

рення без багатосторінкового документа на руках 
здавалося знущанням і слугувало демонстрацією 
формального одобрямсу. 
10 жовтня документ – ще до оприлюднення офі-
ційних висновків Венеціанської комісії – було 
внесено до Верховної Ради. Цікаво, що реєстру-
вали його парламентарії, які навіть не належали 
до робочої групи. Тож повним фарсом є ситуація, 
коли законопроект розробляється поза ВР спеці-
ально створеним органом, який, утім, не приймає 
політичних рішень. А згодом його вносять депу-
тати, які не працювали над процедурними пи-
таннями та нормами. Залишилося небагато: за-
безпечити дисципліноване голосування слухня-
ної більшості, й парламентські вибори цілком 
можуть стати таким самим «вибором без ви-
бору», як і місцеві-2010. 

ЯК КУВАЛАСЯ ЧеРГОВА 
ПСеВДОРеФОРМА

ЧЛеНАМ ГРУПи  
ПОВІДОМиЛи, щО є  

ПиТАННЯ-ТАБУ, НА  ЯКІ 
НеМАє БЛАГОСЛОВеННЯ 

ГАРАНТА

Про  автора
Голова руху 
«ОПОРА» 
(громадський 
контроль за 
діяльністю 
влади) 

№ 43 (208) 21 – 27.10.2011|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|25

вИборИ-2012|ВПРИТУЛ



Автор:  
Ганне 

Северінсен

К
оли у вересні в Книгарнях «Є» у Харкові та 
Львові я читала лекцію «20 років незалеж-
ності: як дати владу електорату?», говорити 
з великою аудиторією небайдужих людей 

на зустрічах було непросто. «Ми маємо бодай 
якийсь шанс дати владу людям?»; «Який сенс у 
розмовах про демократію в Україні?»; «Ми за-
стрягли у корупції, може, така наша доля?» – за-
питували мене.
На що я відповідаю: безперечно, Україна може 
вибратися з пастки, до якої її заганяють звички 
ще часів СРСР і дії пострадянської влади. Звісно, 
20 років поневірянь – це випробування для будь-
якого оптимізму. Але я щиро стверджую: ці 
пастки і поневіряння ані визначені заздалегідь 
долею, ані закладені в генах. 
Для викорінення поганих звичок і витворення 
нових норм потрібен не тільки час, а й зусилля. І 
побудова вільного та демократичного суспільства 
починається з вартих довіри інститутів та верхо-
венства права. 
Політичні справи проти Юлії Тимошенко та ін-
ших опозиціонерів привернули увагу міжнарод-
ної спільноти до поганого стану судової системи 
України. Вони демонструють бажання зловжи-
вати законодавством для вибіркової розправи 
над опозиційними лідерами, що суперечить єв-
ропейським цінностям. Поєднання непрозорого 
законодавства з прикладами контролю прези-
дента над прокуратурою і судами показують сві-
тові, наскільки в Україні все погано в галузі судо-
чинства.  
А як бути з усіма невідо-
мими людьми, які утри-
муються в слідчих ізоля-
торах без належної мож-
ливості захисту? Певне, 
також без доступу до лі-
кування? 
Судові справи закінчу-
ються обвинувальним 
вироком у 99,8% випадків, а попереднє за-
тримання застосовується так часто, що прин-
ципи презумпції невинуватості, по суті, не діють. 
Усім керує влада: ризик свавільного затримання 
є для кожного, хто не домовляється з нею. 
Але звідки ж береться ця влада? 
У демократичних країнах вона йде від людей. 
Україна – демократична держава. То в чому ж 
проблема? 
У тому, що можна проводити вибори за виборами, 
але ніхто, крім кількох обраних до влади, не від-
чуватиме, що долучається до прийняття рішень. 
Саме тому, напевно, так багато виборців хочуть 
голосувати «проти всіх». Це голос відчаю.  
На перегонах 1998 і 2002 років в Україні діяла змі-
шана виборча система; її застосування продемон-
струвало чимало проблем з обранням депутатів 
як у мажоритарних округах, так і за партійними 
списками. В округах часто перемагали не без до-
помоги адмінресурсу й чорних технологій. Можна 
було виграти, набравши 15–20%, причому в на-

ступного кандидата голосів могло бути лише на 
1% менше. А якщо в переможці виходив «непра-
вильний» кандидат, під час підрахунку голосів 
результати неважко було й підтасувати. Тому дуже 
часто обрані в округах люди виявлялися «неза-
лежними» представниками партії влади. 
Відтак вважалося, що запровадження суто про-
порційної системи дасть змогу краще відобра-
жати волю виборців, адже в такому разі склад-
ніше маніпулювати результатами, особливо в за-
гальнонаціональних масштабах. 
Однак пропорційна система із загальнонаціональ-
ними «партіями» і закритим формуванням спис-
ків кандидатів означає, що лідер політсили може 
приймати рішення за лаштунками. Хто має бути 
серед харизматичних очільників партії? Хто за-
платить останній за те, щоб потрапити до списку? 
Кому вона віддячує за щось місцем у списку? 
У такій системі вибір електорату звужується до 
кількох осіб нагорі, він не має жодного впливу на 
решту депутатів, які в результаті потрапляють до 
парламенту. Ніхто не знає, чи ці люди втечуть до 
партії, яка заплатить більше, чи просто втечуть, 
щойно відчують, що невдовзі будуть зміни у 
владі. 
Виборчу систему можна вдосконалити. Для того 
щоби вона була демократичною, люди повинні 
мати можливість обирати безпосередньо тих, 
кому довіряють, зокрема представників місцевих 
громад. Але для цього країну треба поділити на 
регіональні округи, в кожному з яких буде певна 
кількість депутатів (так звана система з регіо-

нальними списками), а в 
день голосування грома-
дяни матимуть змогу осо-
бисто проголосувати за 
людину, якій вони най-
більше довіряють, з партії, 
якій вони найбіль  ше дові-
ряють (так звана система 
з відкритими списками). 

Зрештою, самі виборці на містях мають впли-
вати на те, хто буде кандидатами у списках 

партій. 
Якщо кортить запровадити вибори за мажори-
тарними округами, можна використати досвід 
Франції: там для перемоги кандидат має набрати 
понад 50% голосів. У разі якщо такої підтримки 
не має жоден із них, проводиться другий тур (по-
дібно до того, як це відбувається на президент-
ських перегонах).
Упродовж останніх місяців за лаштунками і без 
громадського обговорення Партія регіонів Ві-
ктора Януковича планує повернутися до зміша-
ної системи, відмовляючись брати будь-які уроки 
з історії України й фактично обираючи найгірше 
з двох систем. Це спосіб збереження влади під 
тонкою плівкою демократії, гри з правилами, а 
не за правилами. 
Відтак, побоююся, знадобиться ще чимало часу, 
доки Україна не вибереться з нинішньої пастки 
закону джунглів.  

Закон джунглів: така доля України?

ДЛЯ ВиКОРІНеННЯ 
ПОГАНиХ ЗВиЧОК І 

ВиТВОРеННЯ НОВиХ 
НОРМ ПОТРІБеН Не ТІЛьКи 

ЧАС, А й ЗУСиЛЛЯ
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щ
о активніше західні полі-
тики критикують вітчиз-
няний авторитаризм, то 
затятіше тримається своїх 

позицій офіційний Київ. Крок за 
кроком в українського громадя-
нина конфіскують право на плю-
ралізм, свободу протесту, спра-
ведливий судоустрій. Там, де пу-
блічні люди засуджують 
то та літарну практику, правники 
виявляють невідповідності між 
вітчизняними законами та євро-
пейськими стандартами. Усі 16 ро-
ків, які Україна є членом Ради 
Європи, Венеціанська комісія ме-
тодично виловлює великі про-
блемні складові нашого законо-
давства. Нинішній предмет не-
згоди – новий проект закону про 
вибори – може стати відправною 
точкою серйозного конфлікту 
України з РЄ. Тижню вдалося 
поспілкуватися з двома очільни-
ками Венеціанської комісії: її го-
ловою Джанні Букіккіо та секре-
тарем Томасом Маркертом.

ПРО СиЛОВІ МеТОДи  
В ПОЛІТиЦІ
«Це поки що проект закону, ми 
не маємо остаточної версії, – по-
яснив Тижню секретар Венеці-
анської комісії Томас Маркерт, – 
тому наші висновки також про-
міжні. – Відколи документ у нас 
у роботі, певні покращення 
з’явилися. Наприклад, стосовно 
умов діяльності мас-медіа під 
час виборів. Проте нас дуже за-
смучує зміна виборчої системи 
із пропорційної на змішану».

На думку не лише фахівців 
Венеціанської комісії, а й інших 
спеціалістів виборчого права, 
змішана система може ефек-
тивно функціонувати лише в тих 
державах, де суспільство добре 
структуроване політично, плю-
ралізм не під загрозою, а партії 
мають стабільну електоральну 
базу. Тобто не в Україні, де все 
відбувається з точністю до нав-

паки. Тому Рада Європи наполе-
гливо рекомендує іншу модель – 
регіональні відкриті списки, за 
якими, наприклад, обирають 
депутатів до польського Сейму.

За такої системи в бюлетенях 
лише вказують партійність кож-
ного кандидата, але люди голо-
сують за особистостей, які їм ви-
далися кращими. «Автоматом», 
отже, набирає голосів і партія. 
Але через посередництво полі-
тиків, яких масово підтримали 
громадяни. Тіньова торгівля 
місцями у списках, що була роз-
квітла буйним цвітом в Україні, 

таким чином втрачає свою базу. 
Регіональні округи за системою, 
що працює в Польщі, форму-
ються не лише за адміністратив-
ним критерієм, а й так, щоб ко-
жен із них гарантовано міг від-
рядити до парламенту свого 
представника. Квоти депутатів 
залежать від кількості виборців, 
які мешкають у кожному окрузі.

«Венеціанська комісія та 
Парламентська асамблея Ради 
Європи спираються на негатив-
ний досвід змішаної системи 
1998 та 2002 років в Україні, – 
пояснює голова експертної струк -

Рада європи: виборчий закон 
не повинен служити владі 
На сесії Венеціанської комісії 14–15 жовтня чимало уваги приділено 
Україні, зокрема питанням виборів і судочинства 

Автори:  
Алла 

Лазарева,  
Аліна 

Пастухова

Джанні Букіккіо, голова 
Європейської комісії 
за демократію через 
право Ради Європи 
(Венеціанської комісії) 
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Томас 
Маркерт, 
секретар  

Венеціанської 
комісії 

ПУБЛІЧНА ДиСКУСІЯ ПРО 
ЗМІНи ДО ВиБОРЧОГО 
ЗАКОНУ є ОБОВ’ЯЗКОВОЮ 
ЗАПОРУКОЮ йОГО 
ЛеГІТиМНОСТІ

тури РЄ Джанні Букіккіо. – Міс-
цеві вибори, що відбувалися 
2010 року за змішаною систе-
мою, так само не мали позитив-
ної оцінки від міжнародної 
спільноти. Ми хотіли б бачити 
пропорційну систему з регіо-
нальними й відкритими спис-
ками. Хочу нагадати, що Вене-
ціанська комісія вивчала 
2010 року проект виборчого ко-
дексу, підготовлений спеціаль-
ною робочою групою Верховної 
Ради. Цей текст, який пропону-
вав саме пропорційну систему з 
регіональними списками, дістав 
нашу позитивну оцінку. Але ро-
бота над цим документом при-
пинилася».

Керівники Венеціанської ко-
місії наголошують на ще одній 
сумнівній позиції законопро-
екту від регіоналів: відсутності 
зрозумілих критеріїв у визна-
ченні виборчих округів. «Ненор-
мально, коли така велика дер-
жава, як Україна, стає одним ве-
личезним округом, – вважає 
Томас Маркерт. – Навіть такі ма-
ленькі країни, як Ліхтенштейн, 
мають по кілька округів! За та-
кої системи, як пропонує україн-
ська правляча партія, втрача-
ється зв’язок між кожним інди-
відуальним голосуванням та 
депутатом, якого обрано до пар-
ламенту. Виборчий бар’єр у 5% 
для політичних партій та забо-
рона політичних блоків ставлять 
під загрозу плюралізм майбут-
ньої Верховної Ради».

Експертна інстанція Ради 
Європи вважає неприпустимим, 
що новий виборчий закон напи-
саний під інтереси лише однієї 
політичної сили, без жодного 
урахування побажань опозицій-
них партій. «Ця змішана сис-
тема працює в багатьох краї-
нах, – пояснює пан Маркерт. – 
Але конкретно в Україні ми 
пригадуємо, як вона щораз де-
монструвала два порушення: за-
лучення адміністративного ре-
сурсу та висування псевдокан-
дидатів, які називали себе 
незалежними, але щойно опи-
нившись у парламенті, долуча-
лися до правлячої більшості. 
2002 року, наприклад, опозиція 
виграла вибори. Але владі вда-
лося, використовуючи лояльних 
мажоритарників, повністю пере-
грати ситуацію».

У Венеціанській комісії вва-
жають, що закон про вибори 
можна змінювати лише за зго-

дою всіх провідних учасників по-
літпроцесу. «Система не може 
надавати привілеї лише одній 
політичній силі, – наголосив пан 
Маркерт. – Опозицію примушу-
ють до змін, на які вона не пого-
джується. Це може підірвати до-
віру до результатів виборів». У 
висновках засідання Венеціан-
ської комісії, що відбулося 14 жов-
тня, також зазначено, що «пу-
блічна й широка дискусія про 
зміни до виборчого закону є 
обов’язковою запорукою його ле-
гітимності». Але цього в Україні 
не сталося (див. стор. 25).

ЯКІСТь СУДОЧиНСТВА
Цивілізований світ звик зважати 
не лише на букву закону, а й на 
сутність дій. Безумовно, оціню-
ючи незавершену судову ре-
форму в Україні, європейські 
експерти враховують і фор-
мальні ознаки: перелік скасова-
них повноважень Верховного 
Суду або список розширених  
Вищої ради юстиції. Але най-
важливіше – це новий сенс, який 
приходить після кожного ново-
введення.

«Вища рада юстиції має про-

блемний склад, – вважає Джанні 
Букіккіо. – Треба змінити прин-
цип її формування. А у Верховної 
Ради слід забрати повноваження 
затверджувати суддів на посаді 
після п’ятирічного терміну пере-
бування на ній».

Стосовно суду присяжних, 
на запровадженні якого наполя-
гають опозиційні сили, у Венеці-
анській комісії кажуть, що «цей 
крок можливий, але він не пана-
цея». На думку пана Букіккіо, 
треба спочатку напрацювати ме-
ханізми, котрі дали б змогу по-

ставити до дії систему судів при-
сяжних. «Тут потрібні будуть 
зміни не лише процедури, а й 
менталітету», – наголошує го-
лова Венеціанської комісії.

Дорадча правнича структура 
Ради Європи довго відмовлялася 
давати прямі оцінки криміналь-
ним провадженням проти опози-
ційних лідерів в Україні. «Ми не 
моніторимо цих справ», – відпо-
відали тут лише місяць тому. Але 
жовтнева сесія Венеціанської ко-
місії дещо несподівано змінила 
тон у спілкуванні з Києвом. По-
при застереження, що питання 
про вирок Тимошенко не нале-
жить до компетенції комісії, офі-
ційні висновки цієї сесії містять 
чіткі зауваження стосовно Кірє-
єва. «Тимчасові суд  ді – ті, хто по-
винен пропрацювати п’ять років 
до отримання статусу постійних, – 
не є повністю незалежними, 
оскільки перебувають під спосте-
реженням перед отриманням 
призначення. Суддя, який судив 
колишнього прем’єр-міністра, був 
насправді все ще тимчасовим», – 
наголошено у висновках сесії.

Усе це знову – до питання про 
якість судочинства. Без  умовно, 
українська сторона змо   же запро-
понувати на січневій сесії Ради 
Європи список покращених зако-
нів, ухвалених директив та інших, 
мабуть, навіть геть не зайвих ад-
міністративних удосконалень. 
Але як бути із сутнісною приро-
дою нинішньої віт чизняної 
влади? Зі звичкою прориватися 
силою і не зважати на опонентів? 
З невмінням дослухатися не лише 
до політичних конкурентів, а й до 
міжнародних партнерів?

«Що буде, коли Україна не 
послухає рекомендацій Венеціан-
 ської комісії і затвердить змішану 
систему виборів?» – запитав 
Тиждень у Томаса Маркерта. 
Він лише на мить замислився. 
«Загалом, рекомендації Ради Єв-
ропи не є строго обов’язковими 
до втілення, – зауважив пан се-
кретар. – Але до нашої позиції 
дослухаються і в Парламентській 
асамблеї РЄ, і в Європейському 
Союзі. Добрий діалог і співробіт-
ництво з Венеціанською комі-
сією – це якість міжнародних 
відносин України зі світом».

Тож коли Партія регіонів 
таки накине силою свій супереч-
ливий закон про вибори, важко 
спрогнозувати інший розвиток 
подій, ніж дальша міжнародна 
ізоляція Києва. 
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Позови майнового характеру

Позови немайнового 
характеру

Позови про захист честі та 
гідності, ділової репутації

 
Апеляційні скарги, заяви про 
приєднання до апеляційної 
скарги

Касаційні скарги, заяви про 
приєднання до касаційної 
скарги

Заяви про забезпечення 
доказів або позову

Зараз 
(згідно з декретом уряду
«Про державне мито»)

1% ціни позову 
(не менше ніж 51 грн і не більше ніж 
1700 грн)

17 грн

Немайнові – 17 грн.
Про компенсацію моральної шкоди:
– до 1700 грн – 1% ціни позову 
   (не менше ніж 17 грн); 
– від 1700 до 170 000 грн – 5%; 
– понад 170 000 грн – 10%

50% суми, сплаченої при поданні 
позову до суду першої інстанції; 
за приєднання до скарги мито не 
сплачується

50% суми, сплаченої при поданні 
позову до суду першої інстанції; 
за приєднання до скарги мито не 
сплачується

Мито не сплачується

З 1 листопада 2011-го
(згідно із Законом

«Про судовий збір»)

1% ціни позову
(не менше ніж 197 грн і не 
більше ніж 2955 грн)

98,5 грн

 
Немайнові – 197 грн.
Про компенсацію моральної 
шкоди – 1% ціни позову (не 
менше ніж 197 грн і не більше 
ніж 2955 грн)

50% суми, сплаченої при 
поданні позову до суду першої 
інстанції

70% суми, сплаченої при 
поданні позову до суду першої 
інстанції

98,5 грн

Позови майнового характеру

Позови немайнового 
характеру

Заяви про вжиття запобіжних 
заходів та забезпечення 
позову

 
Апеляційні скарги

Касаційні скарги

1% ціни позову
(не менше ніж 102 грн і не більше ніж 
25 500 грн)

85 грн

Мито не сплачується

50% суми, сплаченої при поданні 
позову до суду першої інстанції; 
за приєднання до скарги мито не 
сплачується

50% суми, сплаченої при поданні 
позову до суду першої інстанції; за 
приєднання до скарги мито не 
сплачується

2% ціни позову
(не менше ніж 1475,5 грн і не більше 
ніж 59 100 грн)

985 грн

 
1475,5 грн

50% суми, сплаченої при зверненні 
до суду першої інстанції

70% суми, сплаченої при зверненні
до суду першої інстанції, за скарги 
майнового характеру – 50%

Позови майнового характеру

Позови немайнового 
характеру

Апеляційна скарга, заява до 
приєднання до апеляційної 
скарги
 

Касаційні скарги, заяви про 
приєднання до касаційної 
скарги

3,4 грн

 

3,4 грн

50% суми, сплаченої при поданні 
позову до суду першої інстанції; 
за приєднання до скарги мито не 
сплачується

50% суми, сплаченої при поданні 
позову до суду першої інстанції; 
за приєднання до скарги мито не 
сплачується

1% майнових вимог
(не менше ніж 98,5 грн і не більше 
ніж 1970 грн)

29,94 грн

 
50% суми, сплаченої при зверненні 
до суду першої інстанції

70% суми, сплаченої при зверненні 
до суду першої інстанції

Суди загальної юрисдикції

Господарські суди

Адміністративні суди

ДОСТУП ДО СУДУ. Параметри плати при зверненні позивача*

*У нормативних актах суми прив’язані до розмірів мінімальної зарплати  (з 1 жовтня 2011-го – 985 грн)
та неоподатковуваного мінімуму (17 грн).

ОКРЕМО ОПЛАЧУЄТЬСЯ видача судами документів: 
– копія судового рішення (повторно або в разі неучасті особи в справі) – 1 грн за аркуш;
– дублікат судового наказу та виконавчого листа – 3 грн; 
– роздруківка технічного запису судового засідання – 5 грн за аркуш ;
– копія технічного запису засідання в електронному вигляді – 15 грн

1 
листопада 2011-го набирає 
чинності Закон «Про судо-
вий збір», розроблений ре-
гіоналом Юрієм Мірошни-

ченком, а також депутатами з 
так званої групи Портнова – Во-
лодимиром Пилипенком та Ва-
лерієм Писаренком. Фізичним і 
юридичним особам, які мають 
підстави і намір звернутися до 
суду зі скаргою про відновлення 
їхніх прав, варто поквапитися. 
(Це, щоправда, не стосується 
тих, хто бажає відсудити мо-
ральну шкоду.) Означений доку-
мент підвищує розмір внесків, 
які громадяни мають сплатити у 
разі звернення до служителів 
Феміди. І хоча водночас закон 
скасовує обов’язок додатково 
оплачувати ще й інформаційно-
технічне забезпечення в цивіль-
ному (від 13 до 120 грн) та гос-
подарському (236 грн) процесах, 
нові ставки судового збору мо-
жуть бути по кишені не всім. Па-
ралельно істотно зменшено від-
рахування в разі подання позо-
вів про компенсацію моральної 
шкоди. Останній крок може по-
вернути практику мільйонних 
позовів до ЗМІ й не тільки.

ВІДСІКАННЯ ГРиВНеЮ
Якщо до кінця жовтня подання 
цивільного позову немайнового 
характеру коштуватиме 17 грн 
державного мита, то з наступ-
ного місяця – 98,5 грн. Май-
новий, вартість якого нині ко-
ливається в діапазоні від 51 до 
1700 грн (залежно від претензії), 
в листопаді обійдеться в суму до 
2955 грн. Оскарження дій чи 
бездіяльності органів влади (зо-
крема, відмови у призначенні 
пенсій, надбавок, несплаті за-
конних пільг) подорожчає з  
3,4 грн до 29,94–1970 грн. 
Для суб’єктів господарю-
вання (які в жовтні за звер-
нення до господарського 
суду сплачували державне 

Феміда ля комедія 
В Україні істотно підвищено судовий збір. Це поліпшить фінансові 
кондиції судів, але обмежить доступ до них більшості громадян 

Автор:  
Іван Григор’єв
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Позови майнового характеру

Позови немайнового 
характеру

Позови про захист честі та 
гідності, ділової репутації

 
Апеляційні скарги, заяви про 
приєднання до апеляційної 
скарги

Касаційні скарги, заяви про 
приєднання до касаційної 
скарги

Заяви про забезпечення 
доказів або позову

Зараз 
(згідно з декретом уряду
«Про державне мито»)

1% ціни позову 
(не менше ніж 51 грн і не більше ніж 
1700 грн)

17 грн

Немайнові – 17 грн.
Про компенсацію моральної шкоди:
– до 1700 грн – 1% ціни позову 
   (не менше ніж 17 грн); 
– від 1700 до 170 000 грн – 5%; 
– понад 170 000 грн – 10%

50% суми, сплаченої при поданні 
позову до суду першої інстанції; 
за приєднання до скарги мито не 
сплачується

50% суми, сплаченої при поданні 
позову до суду першої інстанції; 
за приєднання до скарги мито не 
сплачується

Мито не сплачується

З 1 листопада 2011-го
(згідно із Законом

«Про судовий збір»)

1% ціни позову
(не менше ніж 197 грн і не 
більше ніж 2955 грн)

98,5 грн

 
Немайнові – 197 грн.
Про компенсацію моральної 
шкоди – 1% ціни позову (не 
менше ніж 197 грн і не більше 
ніж 2955 грн)

50% суми, сплаченої при 
поданні позову до суду першої 
інстанції

70% суми, сплаченої при 
поданні позову до суду першої 
інстанції

98,5 грн

Позови майнового характеру

Позови немайнового 
характеру

Заяви про вжиття запобіжних 
заходів та забезпечення 
позову

 
Апеляційні скарги

Касаційні скарги

1% ціни позову
(не менше ніж 102 грн і не більше ніж 
25 500 грн)

85 грн

Мито не сплачується

50% суми, сплаченої при поданні 
позову до суду першої інстанції; 
за приєднання до скарги мито не 
сплачується

50% суми, сплаченої при поданні 
позову до суду першої інстанції; за 
приєднання до скарги мито не 
сплачується

2% ціни позову
(не менше ніж 1475,5 грн і не більше 
ніж 59 100 грн)

985 грн

 
1475,5 грн

50% суми, сплаченої при зверненні 
до суду першої інстанції

70% суми, сплаченої при зверненні
до суду першої інстанції, за скарги 
майнового характеру – 50%

Позови майнового характеру

Позови немайнового 
характеру

Апеляційна скарга, заява до 
приєднання до апеляційної 
скарги
 

Касаційні скарги, заяви про 
приєднання до касаційної 
скарги

3,4 грн

 

3,4 грн

50% суми, сплаченої при поданні 
позову до суду першої інстанції; 
за приєднання до скарги мито не 
сплачується

50% суми, сплаченої при поданні 
позову до суду першої інстанції; 
за приєднання до скарги мито не 
сплачується

1% майнових вимог
(не менше ніж 98,5 грн і не більше 
ніж 1970 грн)

29,94 грн

 
50% суми, сплаченої при зверненні 
до суду першої інстанції

70% суми, сплаченої при зверненні 
до суду першої інстанції

Суди загальної юрисдикції

Господарські суди

Адміністративні суди

ДОСТУП ДО СУДУ. Параметри плати при зверненні позивача*

*У нормативних актах суми прив’язані до розмірів мінімальної зарплати  (з 1 жовтня 2011-го – 985 грн)
та неоподатковуваного мінімуму (17 грн).

ОКРЕМО ОПЛАЧУЄТЬСЯ видача судами документів: 
– копія судового рішення (повторно або в разі неучасті особи в справі) – 1 грн за аркуш;
– дублікат судового наказу та виконавчого листа – 3 грн; 
– роздруківка технічного запису судового засідання – 5 грн за аркуш ;
– копія технічного запису засідання в електронному вигляді – 15 грн

мито від 102 до 25 500 грн) з  
1 листопада пошук справедли-
вості коштуватиме від 1475 до 59 
100 грн. Позов немайнового ха-
рактеру зросте в ціні більш ніж 
удесятеро – до 985 грн (доклад-
ніше див. «Доступ до суду»). 

Ухвалення окремого Закону 
«Про судовий збір» зумовлене 
вимогами Цивільного процесуа-
льного кодексу, що був прийня-
тий ще 2004 року. Сплату судо-
вого збору передбачено також 
Кодексом адміністративного су-
дочинства та Господарським 
про  цесуальним кодексом. Утім, 
досі відсутність відповідного за-
кону нікого особливо не турбу-
вала. Директор судового депар-
таменту АО «АФ «АКТІО» Ольга 
Просянюк пов’язує остан  ню іні-
ціативу із загальним владним 
курсом на обмеження доступу 
громадян до правосуддя. «Пози-
ватися до суду стане дорогим за-
доволенням. Це зможуть дозво-
лити собі лише небідні люди», – 
прогнозує юрист. 

Натомість голова Вищого 
спеціалізованого суду з роз-
гляду цивільних та криміналь-
них справ Леонід Фесенко ствер-
джує, що зменшення загальної 
кількості справ пришвидшить  
і зробить ефективнішим здій-
снення правосуддя. Він апелює, 
зокрема, до того, що сьогодні в 
Україні кількість справ у судах 
на одиницю населення вища, 
ніж в інших європейських краї-
нах: «Є тисячі скаржників, які 
безперервно судяться з роди-
чами, сусідами, журналістами 
лише тому, що отримують від 
цього задоволення. Нові пара-
метри збору стримуватимуть 
таких позивачів». І він пев-
ною мірою має рацію. На 
думку багатьох фахівців, з 
імплементацією закону кон-
фліктуючі сторони намагати-
муться відшукати консенсус у 

позасудовому порядку. Юрист 
ТОВ «ЮБ «Дерев’янчук та Парт-
нери» Антоніна Загура навіть 
припускає поширення в країні 

практики медіації (за досві-
дом США, Євросоюзу), яка по-
лягає в тому, що сторони для 
отримання компромісного 
рішення залучають фахівця-
посередника. Але це лише 

один бік медалі. 
На другому боці тієї 

самої медалі викарбувані 
повсякденна практика 
порушення прав грома-

дян державними органами, ігно-
рування ними законодавства, 
тотальна корупція. Це не зали-
шає населенню іншого виходу, 
як шукати правди в судах. Саме 
цей чинник (а не пристрасть 
українців до тяжб) зумовлює 
той факт, що суди в Україні зава-
лені скаргами.

У ПОШУКАХ ПРАВДи 
Наприклад, унаслідок неба-
жання держави здійснювати на-
селенню відповідні соціальні 
виплати її борг перед україн-
цями сягнув у 2011-му понад  
130 млрд грн і зростає щодня. 
Наразі суди розглядають сотні 
тисяч «соціальних» справ, а 
можновладці вигадують усе нові 
й нові засоби загальмувати ці 
процеси. Так, щоб уникнути сні-
гової кулі соціальних претензій, 
влада спробувала провести че-
рез Верховну Раду резонансний 
законопроект № 9127 «Про га-
рантії держави щодо виконання 
судових рішень». Під нібито гар-
ною обгорткою 16 категорій гро-
мадян ледь не позбавили закон-
них пільг – процес зупинили 
«афганці» та чорнобильці, які 
вийшли 20 вересня на акцію 
протесту. Подорожчання позо-
вів – це такий самий спосіб уга-
мувати ображених державою. 

Щоправда, документ перед-
бачає пільги для певних катего-
рій громадян, зокрема для ве-
теранів війни, інвалідів І і ІІ 
груп, чорнобильців І та ІІ кате-
горій тощо. Однак у переліку 
немає, скажімо, пенсіонерів. На-
томість є… Пенсійний фонд (!) 
та інші соціальні фонди. Колі-
зія потребує пояснення: коли 
пенсіонер виграв у ПФ суд на 
рівні першої інстанції, Фонд 
обов’язково подає апеляцію, а 
згодом касацію. Таким чином, 
на практиці виконання рішення 
затягується на роки. Від 1 лис-
топада (після імплементації но-
вого закону) пенсіонер 10 разів 
подумає, перш ніж судитися, 
оскільки за нинішніх реалій 
не можна бути певним у вине-
сенні об’єктивного судового рі-
шення, тоді як збір доведеться 
обов’язково сплатити. Водночас 
Пенсійний фонд таких сумнівів 
позбавлений. 

Потрібно враховувати ще й 
те, що закон надає право судам 
відтермінувати сплату судового 
збору або навіть звільнити від 
неї (з огляду на майновий стан 

сторін). Але на практиці ця 
норма навряд чи стане популяр-
ною. Антоніна Загура зазначає, 
що вона не встановлює чітких 
критеріїв оцінки майнового 
стану сторони і це питання вирі-
шуватиме суд. Аналогічні норми 
є і в Цивільному процесуаль-
ному кодексі, але застосову-
ються вони неохоче. 

ЗМІ ПІД ПРиЦІЛОМ
Ускладнивши доступ до суду для 
більшості громадян і дрібних 
підприємств, народні обранці 
спростили судочинство охочим 
компенсувати моральну шкоду. 
Так, директор Інституту Медіа 
Права Тарас Шевченко зазначає, 
що за старих умов, аби подати по-
зов на 1 млн грн, потрібно було 
сплатити 100 тис. грн державі. 
Завдяки цьому запобіжнику ве-
ликі позовні суми були рідкістю, 
а кількість тих, хто бажав пози-
ватися, незначною. Віднині, щоб 
«зарядити» позов на 1 млн грн, 
потрібно небагато – 1% його ціни, 
але не більше ніж 2955 грн. 

Досвід багатьох ЗМІ дово-
дить, що ті особи, репутація яких 
має матеріальний вимір (примі-
ром, олігархи), у разі потреби 
легко й успішно можуть захисти-
тися в іноземних судах, напри-
клад, у Лондоні. Натомість є і такі 
позивачі, які дуже дорого оціню-
ють свою репутацію, навіть якщо 
не мають шансів захистити її в 
ході неупередженого судового 
розгляду. Таких вистачає в укра-
їнському політикумі, й за новими 
правилами вони отримують рід-
кісну можливість псувати на-
стрій журналістам і робити само-
піар на мільйонних позовах.  

Співавтор закону Володи-
мир Пилипенко зауважує, що 
ця норма стосується не лише 
ЗМІ, а усіх фізичних та юридич-
них осіб. За його словами, «ко-
жен громадянин, кожна органі-
зація отримали право захистити 
честь та гідність, сплативши 
менше мито. Зокрема, й мас-
медіа та журналісти мають 
право захищати ділову репута-
цію…». Народний депутат апе-
лює до практики: суди першої 
інстанції переважно присуджу-
ють до сплати суми в розмірі 
1–10 тис. грн, інколи до 15 тис. 
грн, а апеляція їх зменшує. 
Тобто ЗМІ нібито можна не хви-
люватися. Але хто гарантує, що 
практика не зміниться після 
імплементації закону? 

600 
млн грн

надійде до 
спецфонду 

держбюджету  
в 2012-му від 

судового збору,  
за орієнтовними 
розрахунками

до 

1,5 млрд 
грн, 
або на 

50%,
може бути 
збільшено 

фінансування 
судів наступного 

року – інформація 
голови Державної 

судової 
адміністрації 
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є
вропою котиться хвиля про-
тестів проти циганської зло-
чинності. Тамтешні вче  ні 
б’ють на сполох, адже такого 

рівня ксенофобських настроїв не 
реєструвалося з часів Другої сві-
тової війни. Для України ця тема 
не менш актуальна, адже цигани 
становлять тут одну з найбіль-
ших національних меншин. Офі-
ційно їх близько 50 тис., реальна 
кількість – в два-три рази більша. 
Враховуючи традиціоналізм і ве-
личезну кількість небезпідстав  но 
негативних стереотипів в україн-
ському суспільстві щодо циган, 
ця народність виявилася викину-
тою на узбіччя.

ПОСТРАДЯНСьКе 
ЗДиЧАВІННЯ
«Я не вмію читати, – каже 32-
річний Сергій, ром, що нині 

квартирує в нетрях столичного 
району Святошин. – У школі не 
був жодного разу. Іноді прикро, 
звичайно, але жалітися немає 
часу – треба якось виживати. 
Нас у двокімнатній квартирі 15 
людей, усі родичі. З дитинства 
заробляв жебрацтвом та підсо-
бними роботами». 

За вражаючою статистикою, 
близько 75% українських ромів 
віком до 30 років є неписьмен-
ними. Такі цифри прекрасно 
ілюструють динаміку здича-
віння цього етносу за 20 років 
незалежності. «У нас так ка-
жуть: у справжнього цигана є 
два шляхи, – розповідає Олек-
сій, циганський барон із Запо-
ріжжя. – Або красти, або спі-
вати. Звичайно, в житті все не 
так однозначно, але велика 
частка істини в цьому є». 

«Існує велика проблема ін-
теграції ромської меншини в 
українське суспільство, – ствер-
джує Віталій Кулик, директор 
Центру досліджень проблем 
громадянського суспільства. – 
Адже наявні механізми абсо-
лютно недієві. У радянські часи 
влада намагалася впливати на 
циган через їхніх баронів. Тобто 
регулярно проводилися зустрічі 
місцевого керівництва з баро-
нами таборів та узгоджувалися 
з ними ті чи інші проблемні пи-
тання. Тепер таких неформаль-
них механізмів немає, тому від-
крилося поле для ще більшої 
криміналізації цієї громади». 

У СРСР відбувалася приму-
сова соціалізація циган. Були й 
репресивні заходи, що декримі-
налізували їхню громаду. 5 
жовтня 1956 року вийшов спеці-
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альний «циганський», як його 
охрестили в народі, Указ Пре-
зидії Верховної Ради СРСР «Про 
залучення до праці циган, які 
займаються бродяжництвом», 
що забороняв кочовий спосіб 
життя та прирівнював його до 
сумнозвісного дармоїдства. 
Була навіть відроджена штучна 
мода на ромську культуру, апо-
геєм якої став фільм «Табор ухо-
дит в небо».

Близько 90% циган, які меш-
кали на території колишнього 
СРСР, до 1991 року осіли. Зараз 
вони не повернулися до киби-
ток – майже всі мають домівки. 
Проте негативна тенденція по-
лягає в криміналізації життя ці-
лої національної меншини. 

Головною причиною цього 
процесу є те, що, з одного боку, 
більша частина населення Укра-

їни ромів традиційно недолю-
блює, тому знайти роботу для 
них – велика проблема. «Я ба-
гато разів намагався працевла-
штуватися хоч кудись, – розпо-
відає Сергій. – Але приходиш на 
будівництво, тільки-но викон-
роб бачить, що ти циган, – усе, 
одразу зась. Мовляв, іди геть, бо 
ви тільки красти вмієте». 

З іншого – це ставлення са-
мих ромів до себе, свого місця в 
суспільстві та методів, якими 
вони користуються аби ви-
жити. Специфічний стиль 
життя цього етносу протягом 
тисячоліть вплинув на його 
ментальність. «Більшість ци-
ган заробляють різними шах-
райствами, – констатує сус-
пільствознавець Андрій Стру-
тинський. – Це правда, яку слід 
визнати. Вони звикли бути та-

кими собі паріями, які оббира-
ють суспільство, отримуючи 
натомість від нього ненависть 
та презирство. Треба погоди-
тися, що такий стиль життя – 
свідомий вибір більшості ро-
мів, які просто не уявляють, що 
жити можна якось інакше. Це 
аж ніяк не заперечує й того, що 
значна їхня частина в багатьох 
країнах, і в Україні зокрема, 
прекрасно займалася і займа-
ється сільським господарством 
або іншими суспільно корис-
ними справами і не має нічого 
спільного з криміналітетом. На 
мій погляд, головна причина 
«ромського синдрому» – важкі 
соціальні умови, у які з прадав-
ніх часів був поставлений цей 
етнос. Цигани хотіли вижити і 
звикли робити це всіма дозво-
леними й недозволеними спо-
собами. Недозволеними, на 
жаль, набагато частіше».

«Говорити про криміналі-
зацію геть усієї ромської на-
родності не зовсім коректно, – 
погоджується зі Струтинським 
Віталій Кулик. – Немає дослі-
джень, які чітко вказували б, 
що, приміром, 70% чи 90% ци-
ган ведуть кримінальний спо-
сіб життя. Незважаючи на сте-
реотипи, значна кількість ро-
мів є осілими. Згідно з дос  - 
лідженнями, не більше ніж 
15% з них можна справді на-
звати кочівниками, і тут 
ідеться про конкретні, окремо 
взяті общини». 

Найбільше в Україні циган 
проживає на Закарпатті, в 
Одеській області та інших пів-
денних регіонах. Столиця є 
принадною для охочих до лег-
ких грошей, та й просто всіх, 
хто прагне заробити. Тому, за 
даними правоохоронних ор -
ганів, якщо місцевих ромів у 
Києві зовсім небагато, то се-
зонно, «на заробітки», щороку 
сюди приїздять 10–12 тис. ци-
ган. І майже всі з криміналь-
ною метою.  

ЦиГАНСьКА «ОМеРТА»
У суспільстві існує стереотип, 
згідно з яким роми – це лише 
дрібні злодюжки, кишенькові 
злодії, професійні жебраки, во-
рожки тощо. Однак циганська 
злочинність стає дедалі розга-
луженішою, жорстокішою та 
різноспрямованою. Чимало їх-
ніх родин замішані в наркобіз-
несі, торгівлі зброєю, людьми і 

РОМСЬКІ КРИМІНАЛЬНІ «ПРОФІЛІ»
Цей поділ є вельми умовним, кожен табір може 
поєднувати у своїй «діяльності» різні 
промисли

СЕРВЕ
Кишенькові злодії та торгівці 
наркотиками.

ЧЕРНІ
Квартирні злодії. Діють традиційним 
способом: дзвонять у двері, а далі 
оманою, іноді силою виносять звідти 
все цінне.

КОЛДЕРАРІ
«Класичні» роми (традиційне ворожіння, 
зняття порчі, «пазалаті ручку»). Діють 
великими групами поблизу ринків і вок-
залів. На сьогодні цікавляться торгівлею 
людьми та проституцією. 

ЛОВАРІ
Звичайні квартирні злодії, які «вила-
мують» квартири. Також так називають 
«фахівців» із незаконних операцій 
з нерухомістю.

ПЛАЩУНИ
Найновіша та найжорстокіша група 
в ромській злочинності. 
Спеціалізуються на замовних убивствах 
та розбійних нападах.

РОМСьКий СиНДРОМ

Одеса

Запоріжжя

Київ

Золотоноша

Миколаїв

Мукачеве
Ужгород

10–12 тис. 
осіб

10–12 тис. 
осіб

5–15 тис. 
осіб

7–8 тис. 
осіб

6–7 тис. 
осіб

4–5 тис. 
осіб

6–9 тис. 
осіб

За даними Тижня

Українські 
цигани 
приречені  
на кримінал

Найбільші циганські 
анклави в Україні
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перетворилися на справжні ма-
фіозні клани. 

«Кланові відносини регулю-
ють життя ромського народу, – 
зазначає Віталій Кулик. – Не 
можна говорити про існування 
якогось одного, консолідова-
ного центру управління циган-
ською меншиною. Понад те, 
якщо ром із Закарпаття просто 
так приїздить до Києва, то міс-
цеві цигани аж ніяк не будуть 
йому раді. Чужакові майже так 
само важко інтегруватися як до 
українського суспільства зага-
лом, так і до місцевого ром-
ського осередку».  

Основою циганського спів-
товариства є так званий табір, 
хоча в сучасних умовах найчас-
тіше він уже не є табором у пря-
мому значенні цього слова. На-
разі це щось на кшталт певного 
клану, що об’єднує або одну, 
або кілька родин у міцну, вер-
тикально інтегровану струк-
туру, на чолі якої стоїть барон. 
Кожен табір спеціалізується на 
певній діяльності, найчастіше 
кримінальній, хоча є й ви-
нятки, звісно. Наприклад, ав-
тор цих рядків безпосередньо 
знайшов у Києві цілий клан 
буді  вельників-ромале, які, до 
речі, досить непогано і якісно 
працюють.

Сім’ї у циган великі – 10 ді-
тей не є дивиною. І всі вони 
«працюють». «Мене мати поча-
 ла брати з собою одразу після 
народження, – пригадує Сер-
гій. – А з п’яти років я вже 
«зароб  ляв» на вулиці самотуж-
 ки. У сім років один із моїх 
дядьків почав вчити всіх дітей у 
таборі навичок і прийомів ки-
шенькового злодія, адже цей та-
бір – серве (див. «Ромські 
кримінальні профілі»). Від-
тоді «працюю» на транспорті, 
моя особиста спеціалізація – 
метро. Я не надто чорний зовні, 
тому люди не так увагу зверта-
ють. За день роботи на «черво-
ній» лінії (Святошинсько-Бро -
вар  сь  ка) бувало й до 1 тис. грн 
виходило «заробити». Зараз 
менше, та й менти вже приди-
вилися до мене». 

Правоохоронці вказують на 
різке посилення жорсткості 
ромських злочинних груп. 
«Цигани жорсткішають з кож-
ним роком, – запевняє Олексій 
К., працівник одного зі столич-
них РУВС. – Якщо раніше ми 
знали, що вони на убивство ні-

коли не йдуть, то тепер роми 
стали безжальними. Кілька мі-
сяців тому в Київській області 
вкоротили віку бабусі, бо вона 
не захотіла їм віддати пляшку 
горілки. За квартири вбивають 
без вагань, ще й виявляючи 
при цьому неабияку винахід-
ливість. Тобто не просто цегли-
ною по голові, а, наприклад, 
душитимуть подушкою для 
імітації серцевого нападу. Якщо 
раніше цигани намагалися ді-
яти хитрістю, то тепер часто-
густо просто б’ють зграєю. По-
над те, освоїли нові для себе 
ніші кримінального «бізнесу», 
як замовні вбивства і розбої».

За свідченням фахівців із 
МВС, роми зайняли ланку дріб-
ної, роздрібної наркоторгівлі 

безпосередньо на вулиці. Що-
найменше 30% наркоринку 
прикривають собою саме ци-
гани. Тісні родинні й кланові 
відносини дали змогу так вибу-
дувати схему збуту наркотиків, 
що вона практично невразлива 
до дій правоохоронних органів, 
особливо враховуючи рівень 
корупції в них. Панують су-
вора, залізна дисципліна та 
кругова порука. Зважаючи на 
те що головним методом укра-
їнського карного розшуку, за 
традицією ще з радянських ча-
сів, є вербування стукачів з 
числа злочинців, із циганами 
міліції боротися дуже важко. 
Адже поміж них, за свідчен-
нями правоохоронців, майже 
неможливо знайти зрадників. 

ТАБІР НА 
КИЇВСЬКІЙ 
ПЕТРІВЦІ. 
Більшість 
ромів не 
можуть і 
не хочуть 
інтегруватися 
в українське 
суспільство
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Як через родоплемінний харак-
тер злочинних угруповань, так 
і через вельми суворі правила 
ромської «омерти», згідно з 
якими якщо з твоєї вини хтось 
зі співтовариства потрапив за 
ґрати, то саме на тобі лежатиме 
обов’язок годувати всіх родичів 
ув’язненого. Якщо ж ти відмов-
ляєшся, тоді сувора кара, ін-
коли навіть смерть.

Безпосередньо роздрібною 
торгівлею наркотиками займа-
ються або жінки, або люди не 
циганської зовнішності, які 
працюють за відсоток якомога 
далі від місця проживання та-
бору. Торгують переважно аце-
тильованим опієм і коноплею, 
хоча трапляються і героїн, і ам-
фетаміни. 

Помічено також зростання 
цікавості ромів і до торгівлі 
людьми та нелегальної емігра-
ції. За останній рік правоохо-
ронці ліквідували кілька груп з 
Одеської та Миколаївської об-
ластей, які вербували інвалідів 
та осіб з обмеженою працездат-
ністю на «високооплачувану 
роботу» в Росію, яких потім не-
щадно експлуатували у якості 
жебраків. На Закарпатті орга-
нізована циганська злочин-
ність уже давно промишляє пе-
реправою нелегалів-співвіт-
чиз  ників та представників ін-     
ших національностей за кордон 
у країни ЄС.
 
єВРОІНТеГРАЦІЯ 
ПО-РОМСьКи
Друга половина 2000-х років 
породила одну з найбільших 
хвиль ромської еміграції і з 
України, і транзитом через нас 
до східноєвропейських дер-
жав – членів Євросоюзу, а далі 
й до старої Європи. За оцінками 
західних дослідників, з 2006-го 
по 2010-й із території України 
до ЄС потрапило щонайменше 
100–120 тис. ромів. То, зрозу-
міло, були й українські цигани, 
й цигани з території всього ко-
лишнього СРСР. Цей процес уже 
призвів до антициганського ви-
буху в Румунії, Болгарії, та 
Угорщині, через які цей потік і 
йшов. Також дуже складна си-
туація в Словаччині, що дохо-
дить до межі, непоодинокими є 
випадки циганських погромів. 
Депортація ромів із благопо-
лучних країн, як-от Франція, Іс-
панія, Італія, стала буденним 
явищем, так само як і організо-

ВЛАХІ
БАЛКАНСЬКІ (РУМУНСЬКІ, БОЛГАРСЬКІ, 

СЕРБСЬКІ) ЦИГАНИ. 
Головні статті доходу – шахрайство, 

торгівля фальшивими 
прикрасами, підроблення документів. 

вана ромська злочинність на ву-
лицях європейських міст.

«Я зі свого табору відправив 
кількох молодих хлопців до Ру-
мунії, – розповідає Олексій, 
циганський барон із Запоріж-
 жя. – Вони за підробленими 
документами перетнули кор-
дон, нор    мально влаштувалися, 

а потім поїхали далі. Тепер 
обоє у Франції, в Марселі. На-
віть гроші нам іноді надсила-
ють. Сам, мабуть, туди не пере-

УНГРІ
УГОРСЬКІ ЦИГАНИ

Основні види діяльності – жебрацтво, 
грабунки, гоп-стоп

УНГРІ
угорські цигани. 

Головні статті 
доходу – 

жебрацтво, 
грабунки, 

гоп-стоп

ВЛАХІ 
балканські 
(румунські, 
болгарські, 

сербські) 
цигани. 

Головні статті 
доходу – 

шахрайство, 
торгівля 

фальшивими 
прикрасами, 
підроблення 

документів 

биратимуся, надто старий, але 
молодь хай їде. Європейці до 
нас краще ставляться, та й за-
можніше живуть. Нам немає 
що в Україні робити, батьків-
щина ромале там, де мешкає 
його родина».

«Циганська нелегальна мі-
грація до ЄС уже давно не но-
вина, – розповідає Віталій Ку-
лик. – На Закарпатті кожен ром 
мріє про це. Особливо прива-
блива Румунія, де спрощена 
процедура набуття тамтеш-
нього громадянства. Завжди є 
можливість купити підроблені 
документи у співвітчизників. 
Хоча за останній рік цей потік 
трохи зменшився. Адже Європа 
почала боротися з циганською 
навалою та тиснути, своєю чер-
гою, на Румунію, де самі вже не 
раді засиллю ромів, бо на тери-
торії компактного проживання 
цієї меншини високий рівень 
злочинності».

«Надто толерантне став-
лення європейців до національ-
них меншин призвело до ви-
буху циганської злочинності, – 
констатує Андрій Струтин  сь-   
кий. – Західна преса полюбляє 
розповідати лише про злидні 
ромів, воліючи пояснити їхній 
зазвичай кримінальний спосіб 
життя тільки нетерпимістю ав-
тохтонного населення до них. 
Проблема ж, зрозуміло, не в 
циганах як таких, а в тому, що в 
1990-х роках майже всі країни 
компактного проживання ром-
ського етносу, більшість із яких 
входили до колишнього соціа-
лістичного табору, зазнали 
жорсткої соціально-економіч -
ної перебудови, внаслідок якої 
цигани втратили тільки-но на-
буті соціальні статуси». 

Європі й Україні знову до-
ведеться найближчим часом 
вирішувати питання декримі-
налізації та асиміляції цієї не-
ординарної народності. Зрозу-   
міло, що рух має бути з обох 
сторін. З одного боку, суспіль-
ство мусить усвідомити, що не 
всі роми від самого наро-
дження є злочинцями, з ін-
шого – держава повинна док-
ласти всіх зусиль для того, щоб 
надати їм хоч якусь еконо-
мічну альтернативу злочин-
ності. Певна річ, головним має 
бути прагнення самих циган 
до нормального співжиття із 
соціумом країни, де вони меш-
кають. 

ЦиГАНСьКА ЗЛОЧиННІСТь 
СТАє ДеДАЛІ 
РОЗГАЛУЖеНІШОЮ 
ТА ЖОРСТОКІШОЮ
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К
оли Анґела Меркель і Ні-
коля Саркозі заявили то-
рік про намір змінити  
договори Європейського 

Союзу з метою створення по-
стійної системи фінансового 
порятунку, їхні колеги невдовзі 
на це погодилися. А коли лі-
дери Німеччини і Франції поо-
біцяли цього місяця виробити 
«глобальний» план виходу з 
кризи єврозони, інші відклали 
свій саміт, щоб дати їм час на 
підготовку.

Декого дуумвірат «Меркозі» 
дратує: італійці кажуть, що 
«двостороння вісь не може ви-
рішувати проблеми глобаль-
ного масштабу». Попри це, 
франко-німецький двигун за-
лишається ключовим. Хоча 
цими днями правильніше було 
б називати його німецько-
французьким, або краще уя-
вити собі мотоцикл BMW з ко-
ляскою Peugeot; Меркель у шкі-
ряних штанях і Саркозі десь 
ізбоку. Як казав один європей-

ський високопосадовець, це 
партнерство – ширма, «що при-
криває могутність Німеччини і 
слабкості Франції».

Слабкість Франції зараз без-
посередньо впливає на кризу 
єврозони. Париж має найвищі 
коефіцієнти заборгованості та 
дефіциту бюджету серед усіх її 
членів із кредитним рейтингом 
ААА, а французькі банки не-
суть небезпечно високі ризики, 
пов’язані із вкладеннями в Пів-
денну Європу. Нещодавно на 

Водій і пасажир
Як асиметричність франко-німецького партнерства гнітить євро
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САРКОЗІ Не СМІє ПУБЛІЧНО 
Не ПОГОДЖУВАТиСЯ  
З МеРКеЛь, щОБ СВАРКА  
Не ДеСТАБІЛІЗУВАЛА єВРО

саміті в Берліні представник 
французького видання Le Mon-
 de запитав Меркель, чи її парт-
нерство із Саркозі рівноправне 
«з огляду на проблеми Франції 
та її банків».

Французька політика в Єв-
ропі давно ґрунтується на по-
шуку рівності з Німеччиною – 
якщо не економічної, то бодай 
політичної. Однак єврокриза 
продемонструвала слабкість 
системи державних фінансів у 
країні, яка не бачила бюджет-
ного профіциту від 1974 року. 
За шість місяців до напруже-
них президентських виборів 
Саркозі, схоже, переймається 
єдиною метою, що переважає 
все інше: зберегти максималь-
ний кредитний рейтинг Фран-
ції.

Страх перед пониженням 
останнього змушує його не ли-
 ше активніше намагатися впо-
рядкувати бухгалтерію своєї 
країни, а й вести «політику міц-
них обіймів», схожу на британ-
ську щодо США, – вхопитися за 
сильнішого партнера, сподіва-
ючись впливати на формування 
його політики. Саркозі не сміє 
публічно не погоджуватися з 
Меркель, щоб сварка не деста-
білізувала євро й не привер-
нула уваги до Франції. Саме 
тому такий сюрреалістичний 
вигляд мало останнє шоу «Мер-
козі», де Саркозі постійно ствер-
джував, що він «повністю пого-
джується» з Меркель, хоча жо-
ден із двох лідерів не міг 
сказати, з приводу чого саме ді-
йшли згоди. А день потому пре-
зидент Європейської Ради Гер-
ман ван Ромпей відклав саміт, 
призначений на 17 жовтня, до 
23-го, «щоб доопрацювати 
нашу комплексну стратегію».

Майже всі складові рішен-
 ня: вихід із грецької кризи, 
створення захисного бар’єра на-
вколо кредитоспроможних кра-
 їн, рекапіталізація проблемних 
банків та зміна правил євро-
зони – впиралися саме у фран-
цузький спротив. Одначе, зре-
штою, Париж зазвичай мусив 
іти на поступки Берліну. Побо-
юючись поширення паніки на 
ринку, він відмовився миритися 
з дефолтом, ба навіть реструк-
туризацією боргу Греції, хоча 
та банкрут і не виконає постав-
лених завдань щодо зменшення 
дефіциту держбюджету. Однак 
зараз Німеччина хоче нав’язати 

приватним кредиторам Афін 
значно більші втрати, ніж ті, 
що були узгоджені в межах «до-
бровільної» угоди, укладеної в 
липні, і схоже, що знову досягне 
свого.

Тільки перш ніж завдати 
удару по грецьких кредиторах, 
Європі самій потрібен надій-
ний захист. У липні її лідери 
погодилися на тому, що дозво-
лять рекапіталізувати банки й 
купити облігації за кошти з 
основного ресурсу фінансової 
допомоги – Європейського ста-
білізаційного фонду (EFSF). 
Парламент Словаччини прого-
лосував проти, хоча зрештою, 
найімовірніше, і йому дове-
деться погодитися. Важче буде 
домогтися ухвалення наступ-
ного життєво важливого кро-
 ку – збільшення EFSF у в три, 
чотири, а то й п’ять разів, щоб 
мати змогу захистити Іспанію 
та Італію. Державних гарантій 
Фонду не можна суттєво збіль-
шувати, оскільки це може по-
ставити під загрозу рейтинги 
Франції та інших країн. Цен-
тральний банк континенту від-
мовився від думки про те, що 
він має кредитувати Європей-
ський стабілізаційний фонд. 
Отже, зараз розглядають склад-
ніші способи забезпечення по-
зик.

Тим часом крах франко-
бельгійського фінансового ве-
летня Dexia актуалізував по-
требу в терміновій рекапіталі-
зації європейських банків. Па-   
риж хотів скористатися Євро-
пейським стабілізаційним фон-
дом, аби позиціонувати цю про-
блему як європейську й розді-
лити витрати з Берліном. Але 
вкотре піддався наполяганням 
Німеччини на тому, що допома-
гати своїм банкам грошима пе-
редусім мають саме відповідні 
уряди.

Саркозі погодився з Німеч-
чиною в тому, що єврозона має 
запропонувати «бачення» глиб-
шої інтеграції, яка вимагатиме 
нового договору. Принаймні, на 
цьому фронті він здобув собі 
кілька позицій, переконавши 
Меркель прийняти його заклик 
до створення економічного 
уряду. Після наступного саміту 
лідери 27 країн – членів ЄС об-
говорять, як стимулювати роз-
виток; тоді десятеро з них пої-
дуть, а 17 представників країн 
єврозони залишаться розгля-

дати кризу. Така дворівнева 
структура стане регулярною, як 
і пропонує ван Ромпей. Він го-
ловуватиме на обох серіях зу-
стрічей, хоча французи не хо-
чуть, аби це стало прецедентом, 
адже можливо, що майбутній 
очільник Євроради буде з кра-
їни, яка не є членом єврозони, 
і – о жах! – верховодитиме над 
її справами.

В очах Саркозі це все по-
стане як велика французька 
перемога. Але чи відвернула б 
така структура єврокризу? Ні. 
Справжнім випробуванням 
стане зміст реформ. Німеччина 
прагнутиме відтворити свою 
федеральну систему із суво-
рими фінансовими правилами 
й розширеними повноважен-
нями для Європейського пар-
ламенту. Франція захоче від-
новити П’яту республіку зі 
спільними облігаціями, випу-

щеними єврозоною та виконав-
чою владою (і значною свобо-
дою дій), залишеною в руках її 
лідерів.

Списувати Францію з карти 
не слід. Однак її здатність до-
магатися свого залежить від 
економічної надійності. Вона 
найслабша із сильних чи най-
сильніша зі слабких? Це має 
значення: пониження кредит-
ного рейтингу Парижа може 
завдати фатальної шкоди Євро-
пейському стабілізаційному 
фонду. Французькі економісти, 
як-то Жак Дельпла, кажуть, що 
страх із приводу втрати рей-
тингу ААА роздутий: парфуми 
з їхньої країни все одно прода-
ватимуться на ринках, що роз-
виваються, а демографічна си-
туація в ній бачиться кращою, 
ніж у Німеччині. А ще фран-
цузи непогано вміють оподат-
ковувати своїх громадян. Однак 
ключовою передумовою успіху 
тут є перспектива, що не збан-
крутують Італія та Іспанія. За-
лишається великий сумнів: 
якщо Німеччина вирішить при-
святити значно більше грошей 
порятункові євро, чи зможе 
Франція дозволити собі те 
саме? 
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КАЙМАНОВІ ОСТРОВИ
Населення – 56 тис. осіб.*

Чим відомі – Найпопулярніше у світі «місце прописки» 
для хедж-фондів. Також острови полюбляють банки.

Відгуки критиків – Нестроге регулювання, прописане 
фактично клієнтами. Фігурує в більшості 

фінансових скандалів

МАВРИКІЙ
Населення – 1,299 млн осіб.*

Чим відомий – Тісні зв’язки з Індією. Переманює бізнес 
із європейських «гаваней», на які посилюється тиск.

Відгуки критиків – Дозволяє індійцям видавати 
інвестиції у власну ж країну за іноземний капітал, 

до якого застосовують пільгове оподаткування

ДЖЕРСІ
Населення – 93 тис. осіб.*
Чим відоме – Тісні зв’язки з лондонським Сіті, одним 
із провідних світових фінансових центрів. Непроникні 
офшорні довірчі фонди. Відсутність корпоративного 
податку/податку на приріст капіталу.
Відгуки критиків – Стверджує, що вдосконалюється. 
Але острів Мен докладає більше зусиль

ЛЮКСЕМБУРГ
Населення – 507 тис. осіб.*
Чим відомий – Наполегливо протистоїть 
європейським зусиллям із просування 
прозорості. Другий за величиною ринок 
інститутів спільного інвестування після США.
Відгуки критиків – «Могила» фінансових 
таємниць у серці ЄС

ШВЕЙЦАРІЯ
Населення – 7,664 млн осіб.*
Чим відома – Захищає ухиляння від сплати 
податків як законну реакцію на «надмірне» 
оподаткування деінде. Тут в управлінні перебуває 
третина світового міжнародного інвестиційного капіталу.
Відгуки критиків – Поступки щодо скасування банківської 
таємниці запропоновані під тиском міжнародної 
громадськості здебільшого для окозамилювання

СІНГАПУР
Населення – 5,086 млн осіб.*
Чим відомий – Агресивно рекламує 
себе як регіональний хаб. Подібно 
до Маврикію переманює клієнтів 
із західних «гаваней».
Відгуки критиків – Угоди з іншими 
країнами про надання інформації 
обмежені передбаченими місцевим 
законодавством запобіжними заходами

Джерела: Мережа податкового 
правосуддя; дані про кількість 
населення від ООН; 
The Economist

* Населення за даними 2010 ріку

Острів тривог
Громадськість лютує, акціонери стурбовані: 
у «податкових гаванях» запахло грозою

П
ерші й найбільші світові 
«податкові гавані» – міс-
 ця, де іноземців обкладано 
низьким або нульовим по-

датком, – здають позиції під ак-
тивним натиском міжнародної 
громадськості, яка вимагає ска-
сувати банківську таємницю. За 
угодою, підписаною 6 жовтня, 
Швейцарія погодилася оподатко-
вувати капітал, який тримають у 
її банках британські резиденти 
(раніше те саме відбулося з ні-
мецькими). Тепер цим клієнтам 
світить оподаткування на рівні 
34% та ще й збір із банківських 
відсотків від 2013 року.

У результаті британська 
скарбниця може отримати бли -
зько ₤5 млрд ($7,8 млрд). Однак 
Ніколас Шаксон, автор книжки 
про офшорні фінанси «Острів 
скарбів» (і колишній співробіт-
ник The Economist), називає це 
«швейцарським податковим 
ошуканством»: фактично країна 

платитиме чималу компенсацію 
за можливість і надалі тримати 
імена своїх клієнтів у таємниці. 
Це підриває зусилля Організації 
економічної співпраці та розви-
тку – клубу здебільшого багатих 
країн, що базується в Парижі, 
спрямовані на встановлення 
міжнародних стандартів щодо 
ухиляння від сплати податків.

Той факт, що Швейцарія вза-
галі погодилася на угоду, свід-
чить про зміну клімату в фінан-
сових офшорах, які процвітали 
50 років. Однак їхні захисники 
все одно мають серйозні аргу-
менти. Найбільш суперечливою 
є позиція Швейцарії, котра вва-
жає ухиляння від оподатку-
вання морально припустимою 
боротьбу кмітливості проти фі-
нансових органів, що суттєво 
відрізняється від відмивання 
грошей чи шахрайства. З такого 
погляду банківська таємниця – 
це право людини, і країни, які 
намагаються скасувати її, зло-
вживають своїми повноважен-
нями.

Інших, менш ідеалістичних 
аргументів теж не бракує. Хтось 
каже, що законний обов’язок 
компаній перед акціонерами ви-
магає від них працювати в офшо-
рах, аби знизити й спростити 
оподаткування, – це тим важли-
віше, що його режими і ставки в 
неофшорному світі шалено різ-
няться між собою. Крім того, між 
офшорними юрисдикціями існує 
податкова й регуляторна конку-

ренція, яка стримує жадібність 
урядів і посадовців. Навіть якщо 
прибутки компанії вищі завдяки 
«податковій гавані», ті кошти все 
одно рано чи пізно випливуть за 
її межі, наприклад у формі диві-
дендів, які перераховують акціо-
нерові, – і, зрештою, їх обкладуть 
податком. Конкурентна перевага 
офшорних центрів полягає в 
ефективному управлінні та регу-
люванні суворішими стандар-
тами (приміром, щодо ідентифі-
кації клієнта), ніж у деяких на-
чебто респектабельних країнах. 
Замість того щоб розколювати 
офшори, більш потрібно спрощу-
вати режими оподаткування в 
неофшорних зонах, де компанії 
здійснюють реальний бізнес.

Такі аргументи починають 
утомлювати в міру того, як гро-
мадська віра в універсальні пере-
ваги ринків та глобалізації похи-
тується, а державні гаманці по-
рожніють. Дрібний бізнес лютує 
через переваги, які мають його 
великі конкуренти завдяки хи-
трим офшорним схемам. Люди й 
політики готові почути різкіший 
висновок: офшорні фінанси пере-
кошують світовий розподіл мате-
ріальних статків аж ніяк не на ко-
ристь бідних країн чи тих, хто 
збирає податки на оплату суспіль-
них благ (зокрема, й таких, які 
приносять вигоду компаніям).

Представники фінансової до-
слідної організації «Світова фі-
нансова чесність» (Global Finan -
cial Integrity) стверджують, що 
незаможні країни «втрачають» у 
«податкових гаванях» понад 
$1 трлн за рік, що вдесятеро пере-
вищує обсяг допомоги, яку вони 
отримують. Дві третини цієї суми 
становлять податки, від яких вда-
лося ухилитися, кажуть пред-
ставники групи, а решта – гроші, 
переведені злочинцями й коруп-
ціонерами. Ще одне обличчя фі-
нансової інквізиції – Мережа по-

СВІТЛО І ТІНь.
«Податкові гавані»:  
інструкція користувача
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ЧеРеЗ «ПОДАТКОВІ ГАВАНІ» 
СТАє ВАЖЧе ПОБАЧиТи 
НАСПРАВДІ, Де КРиЮТьСЯ 
БОРГи й РиЗиК

даткового правосуддя (Tax Justice 
Network, TJN) – наводить резуль-
тати обчислення су  ми офшорних 
депозитів у всьо му світі, проведе-
ного Банком міжнародних розра-
хунків, Бостонсь  кою консалтин-
говою групою та Міжнародною 
консалтинговою компанією Mc -
Kinsey: от  же, це щонайменше 
$9 трлн – на $2 трлн більше, ніж 
загальна сума депозитів на ра-
хунках в американських банках. 
Благодійна організація ActionAid 
опри    люднила цього тижня до-
слідження, що показує: компанії, 
які входять до фондового індексу 
FTSE 100 (його обраховує Finan -
cial Times на основі курсів акцій 
100 компаній із найбільшою капі-
талізацією в лістингу Лондон-
ської біржі), мають 8492 офшорні 
дочірні структури.

Хоч би якою законною і раціо-
нальною була така діяльність, ре-
зультати офшорного буму можуть 
вразити. Так, Маврикій – на-
ймасштабніший інвестор в Індії, а 
Британські Віргінські Острови – 
один із найбільших у Китаї. Росте 
і прагматичне занепокоєння. Те-
пер, коли спокійне ставлення до 
фінансової стабільності поступи-
лося хвилюванню, через «подат-
кові гавані» стає важче побачити 
насправді, де криються борги й 
ризик, от-як у хедж-фондах, що 
торгують екзотичними деривати-
вами. Наприклад, зрозуміти 
справжній фінансовий стан Enron 
було нелегко тому, що компанія 
приховувала свої борги в сотнях 
дочірніх структур на островах Ка-
рибського басейну.

«Податкові гавані» заробля-
ють легкі гроші на реєстрації ком-
паній та обробці платежів – фак-
тично це рента за їхній незалеж-
ний статус. Якби не це, більшість 
із них були б привабливі тільки 
для туристів. Та позаяк тиск на 
офшори обмежується лише кіль-
кома зонами, бізнес утікає в інші 

місця – з Нормандських островів 
та Швейцарії, скажімо, на Маври-
кій та до Сінгапуру. Поки що нові 
правила тільки сповільнили, а не 
повернули в інший бік міжна-
родні перегони з послаблення 
норматив  но-правового режиму в 
конкуренції за інвестиції.

Один із можливих напрямків 
реформи – посилити вимоги до 
розкриття компаніями своїх при-
бутків та їх джерел. Так можна 
було б запобігти найгіршим зло-
вживанням із шахрайськими 
схемами встановлення транс-
фертних цін, у яких «податкові 
гавані» дуже зручні. Заплутані 
реформи Додда – Фран  ка, схва-
лені американським Конгресом, 

та спосіб їх застосування регуля-
торами, мали б рухатися саме в 
цьому напрямку, як і законодав-
ство, що його розробляють у ЄС.

Крім того, активісти хочуть, 
аби більше країн погодилися на 
автоматичний обмін податковою 
інформацією стосовно нерези-
дентів. Зазвичай двосторонні 
угоди щодо оподаткування пе-
редбачають такий обмін тільки 
на запит. Це ефективно, коли 
уряд, який запитує інформацію, 
точно знає, що шукає, а влада 
країни, де перебуває платник по-
датків, може її дістати. Коли по-
літики стали звертати більше 
уваги на це питання, деякі «га-
вані» самі добровільно актив-
ніше пішли на співпрацю. Острів 
Мен, наприклад, тепер автома-
тично обмінюється інформацією 
(хоча Джерсі відмовляється ро-
бити це через страх утратити 
«конкурентну перевагу»).

Однак загалом опір змінам 
залишається сильним, і не в 
останню чергу з боку великих 
західних фінансових центрів на 
кшталт Волл-стрит і лондон-
ського Сіті, на думку яких гнуч-
кість, що її пропонують «подат-
кові гавані», є важливою части-
ною їхньої бізнес-моделі. Вітер 
громадського незадоволення 
вже напинає вітрила активістів, 
однак політична підтримка ре-
форми ще аж ніяк не рівно-
мірна. Франція, котра головує у 
Великій двадцятці (клубі най-
більших економік світу), хоче 
обсудити питання «податкових 
гаваней» на зустрічі в Каннах 
наступного місяця. Але інші 
країни не виявляють таких по-
ривань, тим паче на порядку 
денному накопичуються на-
гальніші питання.

Найпотужніший тиск може 
прийти зсередини самої системи. 
Акціонери компаній, особливо 
пенсійних фондів, що перейма-
ються етичними проблемами, де-
далі частіше питають про ризики 
(репутаційні та інші), що їх чаять у 
собі «податкові гавані». Британ-
ський банк Barclays у січні зазнав 
публічного сорому, коли депутат 
Сполученого Королівства, розпи-
туючи його керівника Боба Дай-
монда, поцікавився, скільки до-
чірніх компаній має фінустанова 
на Мені, Джерсі та Кайманових 
островах. Той не знав, а правильна 
відповідь була 249. Іще один ри-
зик – наслідки застосування суво-
рих заходів у рідній країні. За сло-
вами одного консультанта, інвес-
тори «починають підраховувати, 
як це може вплинути на вартість 
акцій». Саме загроза прибуткам, а 
не балачки здатні бути найбільш 
ефективною зброєю проти «по-
даткових гаваней». 
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Британський дослідник-журналіст Стівен Армстронґ непокоїться, 
що клас олігархії відсунув на узбіччя демократичні інституції  
в усьому світі

що робити з олігархами? 
Можна, як пропонує 
дехто в Україні, намага-
тися бути вдячними і 

зводити їм пам’ятники за те, що на 
їхніх заводах і шахтах працевла-
штовані сотні тисяч людей, яким 
добрий магнат навіть стадіон 
збудував і купив екзотичних 
футболістів для видовищ на 
вихідні. Можна ставитися до 
них з обуренням або з напів-
сарказмом, реагуючи на га-
зетні й телевізійні розповіді 
про їхні вілли, розкішні яхти, 
реактивні літаки й довгоногих 
коханок. Британський дос  лід -
ник-журналіст Стівен Арм -
стронґ закликає поглянути на 
супербагатіїв світу уважніше і 
звернути увагу на те, звідки в 
них взялися мільярди і на-

скільки вони стали впливовими 
не лише економічно, а й полі-

тично. У його книжці «The Super-
rich Shall Inherit the Earth» («Су-
пербагаті успадкують Зем  лю») є 
твердження, що «ми вступаємо в 
економічну систему, яку можна 
назвати новим феодалізмом». Го-
ловне в ній не те, що в когось є чу-
дова ідея, винахід чи здібності, а 
те, чи має людина підтримку по-
трібних високопосадовців.

Система ця глобальна. Кому-
ністичність КНР нині полягає 
лише в тому, що 91% китайських 
мільйонерів – діти чільних кому-

ністичних посадовців країни. 
70% багатств Підне-

бесної перебуває 

в руках 0,4% її мешканців. Коли у 
Кремлі вмостився і почав лякати 
магнатів Владімір Путін, спершу 
здавалося, що російських олігархів 
очікує доля мамонтів. Проте вия-
вилося, що, як пише Стівен Арм -
стронґ, Путін «гавкав, але не ку-
сав». Більшість багатіїв уціліли, 
здобули підтримку у важкі часи і 
стали частиною тамтешньої дер-
жавної машини для зароб  ляння 
казкових статків можновладцям. 
У США, вказує Армстронґ, є по-
тужний банк Goldman Sachs, пред-
ставники котрого мігрують між 
посадами в ньому та кріслами в 
уряді, де беруть участь у прийнятті 
рішень про виділення астрономіч-
них сум на підтримку фінустанов 
(того ж таки Goldman Sachs), дії 
яких призвели до кредитної, потім 
міжнародної фінансової і зрештою 
глобальної економічної кризи.  

Російські, китайські, індій-
ські, бразильські олігархи за-
звичай беруться за нафту, газ, 
метал. Вони мають свої міні-
армії охоронців, міні-флоти яхт 
і приватну авіацію. Маючи мож-
ливість скупити світ, вони також 
у змозі уникати контролю уря-
дів та податків. Володіючи ве-
личезними ресурсами і політич-
ним впливом, здатні змінювати 
закони цілих держав або просто 
переїздити до іншої країни, 
якщо їм щось не подобається.

Стівен Армстронґ ілюструє  
нинішню глобальну соціально-
економічну ситуацію епізодом із 
«Колгоспу тварин» Джорджа Ор -
вела, стверджуючи, що «ми – тва-
рини, які крізь вікно дивляться на 
те, як політики бенкетують разом 
з олігархами». З огляду на чергову 
міжнародну фінансово-еконо  міч-
 ну кризу, на думку автора, «питан-
 ня зараз навіть не в тому, що ліпше 
для економіки, а в тому, як нам 
краще захистити демократію».

СОЦІАЛьНА МеТА КАПІТАЛУ
Розмова Тижня зі Стівеном 

Армстронґом відбувалася в 
його переповненому книж-

ками та колегами-жур  на -

Супербагаті успадковують Землю

Спілкувався 
Богдан Цюпин, 

Велика Британія
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91%  
китайських  

мільйонерів –  
діти чільних  

комуністичних  
посадовців країни 

У ДеЯКиХ КРАїНАХ ВПЛиВ 
ОЛІГАРХІВ ТАКий ВеЛиКий, 
щО ВОНи МОЖУТь 
ЗМІНЮВАТи БУДь-ЯКІ 
НеВиГІДНІ їМ ЗАКОНи

лістами офісі в Північному Лон-
доні. Напередодні зустрічі стало 
відомо про смерть Стіва Джоб-
 са – заснов ника й керівника 
Apple, однієї з найвпливовіших 
компаній у світі. Тож першим 
напрошувалося запитання про 
те, чи можна вважати Джобса 
позитивним прикладом із ко-
горти супербагатих (статки 
близько $7 млрд), а його фірму – 
зразком етичного заробляння 
великих грошей?

– Називати олігархами Стіва 
Джобса чи Білла Ґейтса непра-
вильно. Я вважаю, що йде  ться про 
багатого представника техноло-
гічного бебі-буму. Наприклад, 
Ґейтс, досягнувши певного віку, 
пішов із компанії і взявся боро-
тися з малярією у світі. Мова йде 
про дуже особливі часи та місце. 
Гадаю, покоління бебі-буму ви-
ростало за більшої соціальної ста-
більності і з певним набором ідей, 
що залишилися від депресії 1930-х 
років, яку пережили їхні батьки, 
особливо в США, в умовах вільно-
ринкового капіталізму. Тоді, в 
часи кейнсіанізму, панувала 
думка, що цілковито неконтрольо-
ваний ринок небезпечний і не 
здатний вирішувати соціальні 
проблеми. Він залишав людей на 
нижчих щаблях дуже вразливими. 
Кейнсіанізм пропонував ідею 
співпраці в суспільстві, оподатку-
вання верхівки і підйому дна, біль-
шого фінансового зближення. 
Вона, напевне, переважала з 
1940-х до 1960-х і се  реди ни 1970-х. 
Згодом з’явилися переконання на 
зразок того, що запропонувала 
група з університету в Чикаго на 
чолі з Фрідманом і Гаєком, які вва-
жали, що держава повинна зник-
нути і ринок має бути необмеже-
ний. Зараз це панівна економічна 
ідея. Дехто каже, що наприкінці 
1970-х кейнсіанізм провалився і 
його місце посів монетаризм. Те-
пер структурного колапсу зазнає 
монетаризм і йому на зміну наразі 
не прийшло нічого. 

Отже, Джобс і Ґейтс у міру 
свого становлення дізнавалися 
і про технології, і про соціальну 
відповідальність. Тоді вважа-
лося, що капіталізм мав не лише 
фінансову, а й соціальну мету. 

Саме тому така людина, як 
Воррен Баффет, може сказати, що 
«багатії платять замало податків». 
Він у це вірить. У країнах, що роз-
виваються, олігархи мають зовсім 
інший набір ідей, інші уявлення 
про переваги вільноринкової сис-
теми. У Росії, наприклад, розпро-
дувалася ці  ла державна спад-
щина для задоволення коротко-
термінових політичних потреб.

У. Т.: Якщо Джобса, Ґейтса і Баф-
фета можна вважати соціально 
свідомими багатіями, то, мож-
ливо, те, що відбувається нині в 
країнах із перехідними економі-
ками, є лише періодом накопи-
чення капіталу. Через одне-два 
покоління всі ті загарбники-
олігархи стануть шанованими 
філантропами, а їхні діти – віль-
нодумцями, що здобули освіту в 
Оксфорді та Кембриджі?

– Я припускаю, що це цілком 
можлива альтернатива. Якщо 
знову ж таки поглянути на США, 
які породили Ґейтса, Джобса і 
Баффета, то там на початку ХХ 
сторіччя панували промисловці, 
яких називали баронами-гра -
біжниками: Рокфеллер, Карнеґі. 
Вони володіли компаніями на 
кшталт Standard Oil, які були 
більшими, ніж будь-що, що зараз 
є в Міттала чи Абрамовіча. Вони 
мали величезні імперії із заліз-
ничними, сталеливарними й на-
фтовими компаніями. Ті імперії 
були розчленовані спеціа льними 
законами, і частково тому, що на 

це погодилися їхні власники. І за-
раз ми знаємо про Рокфеллера 
завдяки фундації його імені, зна-
ємо їх завдяки тому, що вони дали 
суспільству, а не за те, що взяли. 
Нині в нового покоління також 
помітний потяг до накопичення. 
Воно так само береться за нафту, 
сталь, алюміній – засадничі скла-
дові промислового суспільства. 

ОЛІГАРХи ПРОТи 
ДеМОКРАТІї
У. Т.: Отже, відбувається еволю-
ція. Але, прочитавши вашу 
книжку, напрошується висно-

вок, що із супербагатіями та 
олігархами не все гаразд!

– Загроза є... Проти баронів-
грабіжників у США змогли за-
стосувати спеціальне законодав-
ство. Закон Шермана про демо-
нополізацію фактично змусив ті 
компанії подрібнитися. Standard 
Oil була поділена урядом США. 
Але теперішня глобалізація дає 
змогу сучасному олігархові, 
якого можна вважати еквівален-
том барона-грабіжника початку 
ХХ століття, не підпорядковува-
тися владі взагалі. Він може бути 
громадянином однієї країни, а 
жити в іншій. Погляньте на 
Абрамовіча та Міттала: мешка-
ють у Лондоні, але в Британії по-
датків не платять. Вони взагалі 
їх практично не платять, увесь 
час мігрують світом. Структуру-
ють компанії таким чином, що 
залишають собі контрольну 
частку, їхні фірми розташовані 
там, де на той чи інший момент 
перебуває конкретний олігарх. 
Якщо їм не подобаються закони 
в одній країні, просто переміща-
ються в іншу. Я не бачу установи, 
здатної діяти проти них. Я не 
бачу еквівалента американського 
уряду, здатного сказати: ваша ді-
яльність неетична, ваш бізнес – 
несправедлива монополія!

Тобто бізнес у наш час глоба-
лізований, але контролюючі ор-
гани залишаються на місцевому 
рівні. У Південній Африці Лак-
шмі Міттала звинувачували в 
забрудненні довкілля та неспра-
ведливому поводженні з робіт-
никами. Але він контролює по-
над 20% виробництва сталі у 
світі, і там побоювалися на нього 
надто тиснути, бо він міг дуже 
легко закрити заводи й перене-
сти свою діяльність та інвестиції 
в іншу країну. Так він погрожу-
вав зробити в Казахстані у відпо-
відь на те, коли тамтешній уряд 
хотів запровадити нове законо-
давство для охорони довкілля. І 
йому були змушені піти на по-
ступки. 

Є країни, де неможливо стати 
багатим лише тому, що у вас є 
хороші ідеї. Просто мати гроші 
також недостатньо. Треба знати 
людей. Або бути здатним на жор-
сткі дії і пробиватися. У Китаї ви 
не зможете створити компанію 
незалежно від того, скільки гро-
шей позичили в банку. Набагато 
більше значення має те, чи зна-
єте потрібних людей у Комуніс-
тичній партії тощо. Просто ро-

Супербагаті успадковують Землю
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бити свій бізнес неможливо. По-
трібні зв’язки. Зараз так майже 
повсюди. 

У деяких країнах вплив олі-
гархів такий великий, що вони 
можуть змінювати будь-які неви-
гідні їм закони. Це переважно не 
дурні люди і необов’язково злі. 
Усі багатії починали як аутсай-
дери. Вони були поза системою.

У. Т.: Ви стверджуєте, що над су-
пербагатими немає політичного 
контролю, контролю з боку спо-
живача і майже відсутній конт-
роль законодавчих органів...

– Вони підконтрольні лише 
власній моралі. Різні уряди про-
бують законними, а часом і неза-
конними способами контролю-
вати своїх олігархів. Якщо ви по-
глянете на Піднебесну і список 
найбагатших людей, які щороку 
публікує журнал Forbes, а він ро-
бить окремі списки, наприклад 
мільярдери Китаю, то побачите, 
що самостійні олігархи, а не кня-
жата (діти партійних функціоне-
рів) просто зникають. Там його 
називають списком смертників. 
Тамтешній уряд – дуже склад-
ний організм. Він може діяти з 
дивовижною брутальністю. Коли 
китайська влада хотіла прибрати 
до рук шахту австралійської ком-
панії Rio Tin  to, а та чинила опір, 
її керівників просто посадили до 
в’язниці. Але це відбувається не 
тому, що уряд захищає інтереси 
народу, а тому, що олігархи мо-
жуть мати більше грошей, ніж 
високопосадовці. У деяких краї-
нах влада просто прибирає своїх 
бізнесових конкурентів. 

У. Т.: є гіпотеза, що розвиток 
капіталізму і вільний ринок 
зрештою приводять до демо-
кратії. Але такі країни, як Ки-
тай чи Росія, навряд чи руха-
ються в тому напрямку?

– Я вважаю, що рушійна сила 
в демократичній системі – серед-
ній клас, який голосуванням ви-
словлює свої погляди, ідеї. Це 
противага олігархам. Саме дер-
жави з великим середнім класом 
мають міцні демократичні сис-
теми. Він продукує демократію, а 
не навпаки. У Китаї наразі немає 
ознак появи впливового серед-
нього класу. У Пакистані він змен-
шується. Суспільство там дедалі 
більше ділиться на багатих і бід-
них, а середній клас емігрує. У 
Бразилії останній також не став 
ще серйозною силою. Так само в 

Індії, де є лише окремі центри із 
середнім класом, наприклад Мум-
баї. У цій країні сусідять величезні 
регіони зі злиденними селянами і 
дрібні острови ней  мовірного ба-
гатства. Середини май  же немає. 
Якщо дивитися на короткотермі-
нову перспективу, то середній 
клас опинився під загрозою на-
віть у таких країнах, як Британія. 

У. Т.: У своїй книжці ви не згаду-
єте російського олігарха Лєбє-
дєва – хіба не показово, що ко-
лишній офіцер КДБ скуповує 
британські ЗМІ?

– Це важливо для людей, 
причетних до ЗМІ, таких як ви і 
я. Але не хвилює безпосередньо 
людей у Манчестері. Тому в 
книжці я зосередився на про-
мисловцях, які контролюють 
ключові галузі економіки: сталь, 
алюміній, нафту. І намагався пе-
реконати насамперед британ-
ську читацьку аудиторію, що це 
важливо для неї. Щоб проблема 
була зрозумілішою, брався 
радше за такі речі, як нафта. 
Скажімо, навів приклад того, як 
Росія перекрила газову трубу 
Україні. Зараз запаси нафти й 
газу Великої Британії в Північ-
ному морі вичерпуються. Вона 
буде змушена мати справу з ро-
сійськими олігархами. При-

близно в той час, коли РФ при-
пинила подавати газ Україні, в 
Британії спалахнув страйк водіїв 
автоцистерн, які транспортували 
пальне. Уряд замовив дослі-
дження, щоб з’ясувати, що ста-
лося б, якби запаси нафти в кра-
їні вичерпалися. Лорд Ділінґтон 
дійшов висновку, що вже напри-
кінці першого дня люди почали 
б панічно скуповувати продукти. 
До кінця другого полиці супер-
маркетів були б порожні, бо їжу 
не змогли б довозити до крам-
ниць. А на третій почалися б за-
ворушення. Він назвав цю ситуа-
цію «через дев’ять страв – анар-
хія». Отже, я хотів сказати 
британському читачеві: «Ви, 
можливо, вважаєте, що не має 
жодного значення той факт, що 
чотири російські олігархи за-
брали в British Petroleum 50% 
контролю над нафтовими опера-
ціями в Росії, але ж від цього за-
лежить ваше виживання!» 

У. Т.: Ви кажете, що багато олі-
гархів дуже розумні. Погляньте 
на Абрамовіча і його флот. Чи 
не є броньовані яхти і підводні 
човни ознакою стурбованості? 

– Відома заможна людина 
завжди перебуває під загрозою. 
В усіх країнах є ті, хто хотів би 
позбавити олігархів їхніх стат-
ків. Ми також стали свідками, як 
близькі до багатіїв люди, як, на-
приклад, Алєксандр Літвінєнко, 
гинуть за таємничих обставин. 
Офіційна британська позиція 
полягає в тому, що до справи 
причетні російські служби без-
пеки. Знаючи, до кого був на-
ближений Літвінєнко, що він 
говорив, неважко зрозуміти, 
чому такі люди, як Роман Абра-
мовіч, можуть потерпати від па-
раної і боятися повторення чо-
гось подібного. Наскільки це 
справді можливо, я сказати не 
можу. І це погано для всіх, бо па-
раноїдальна надбагата людина з 
невеликим флотом та міні-
армією не є позитивним чинни-
ком для економічної безпеки. 

У. Т.: В Україні найбагатшою 
людиною вважається Рінат Ах-
метов. є люди, які кажуть, що 
йому треба дякувати і навіть 
пам’ятники ставити за те, що 
він перебрав під свій контроль 
колишні радянські підприєм-
ства, зробив їх прибутковими, 
утримує тисячі робочих місць, 
будує стадіони тощо.

Стівен 
Армстронґ у 
своїй книжці 
застерігає, 
що світові 
олігархи 
завдяки 
процесові 
глобалізації 
вийшли з-під 
контролю 
держав та 
суспільств
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– Варто звернути увагу на те, 
скільки отримує грошей він і 
скільки ті, хто на нього працює. 
Тоді буде видно, чи треба бути 
йому вдячними. Футбольні 
клуби і стадіони – просто ями, в 
які скидаються гроші. Навіть 
успішні міжнародні клуби ви-
трачають сотні мільйонів фун-
тів. Навіщо це робиться? Такі рі-
шення нераціональні. Люди во-
лодіють футбольними клубами, 
щоб возвеличити себе чи ство-
рити собі певне обличчя. Це 
може бути саморекламою. 

Колись давно у Британії були 
дивні бізнесмени-квакери, як, на-
приклад, родина Кедбері, котрі 
вкладали гроші в будівництво 
житла для своїх працівників. 
Вони зводили театри і кінотеатри, 
дбали про те, щоб усім людям до-
бре платили і щоб усі мали доступ 
до медичних послуг. Але навіть 
тоді вони намагалися контролю-
вати поведінку громадян: у місті 
Борнвіл (штаб-квартира Cadbury) 
не було пабів, людям забороняли 
пити алкоголь, у кожному бу-
динку мала бути Біблія. 

Я не думаю, що мільярдерами 
стають для того, що поліпшити 
життя своїх найманих працівни-
ків. Ті, хто говорить про потребу 
бути вдячними, напевне, вважа-
ють, що олігархи – це єдина аль-
тернатива. Тобто що в час, коли 
відбувався розпад економіки, єди-
ною можливістю збереження ве-
ликих підприємств було віддати 
їх групі осіб, які, скупивши дер-
жавні активи, збагатилися. Тепер 
вони мають величезний вплив на 
уряд. І за це, мовляв, треба бути 
вдячними. Але то неправда. То не 
єдиний можливий шлях. Бо 
майже завжди в таких випадках 
це тягне за собою втрату прав. Го-
лос людей чути щоразу менше і 
менше. Звичайно, Радянський 
Союз не є взірцем свободи і наро-
довладдя. Але після його розпаду 
були варіанти розвитку з користю 
для більшої кількості людей. Олі-
гархи – це не відповідь. Вони 
прагнуть переміщати свої гроші 
світом, не є вірними якійсь одній 
державі. Можливо, тут, у Брита-
нії, ми й захоплюємося власни-
ками футбольних клубів, про 
життя яких пишуть бульварні га-
зети. Але така людина, як Міттал, 
у нашій країні має лише 200–300 
працівників і зовсім не платить 
податків. Одним із виявів вдяч-
ності олігархів мала би бути 
сплата більшої частки грошей у 

формі податків з прибутків. Але 
ніхто з них цього не робить.

ПОШУК АЛьТеРНАТиВи
У. Т.: що ви думаєте про тепе-
рішні демонстрації у великих 
країнах на знак протесту проти 
корпоративної жадібності й ви-
користання грошей платників 
податків на допомогу банкірам, 
які в часи кризи виплачують собі 
мільйонні премії? Вони вимага-
ють встановити справедливість і 
покласти край «фінансовому те-
роризму». Але чи бачать вони 
шлях виходу? Які альтернативи?

– Можна сказати, що зараз не-
має економічної моделі, у якій не 
домінували б олігархи або банки. 
Важко знайти ідеї, які вже не були 
використані й дискредитовані, як 
кейнсіанізм. Але є люди, які пра-
цюють над цим. Наприклад, чу-
дова група в Манчестерському уні-
верситеті. Вона збирає докупи ідеї 
структурування альтернативи. 
Приміром, досліджує перспективи 
оподаткування фінансових тран-
сакцій. Це як робінґудівський по-
даток. Є можливості впливу на не-
контрольовані способи зароб  лян-
 ня грошей і натомість пропа  - 
гування інших методів. Демонст  - 

ранти не обов’язково мають якісь 
конкретні вимоги, тому що ми 
опинилися в замкненому колі. Бо 
якщо викинемо наших лідерів, то 
будемо бідніші, якщо залишимо 
їх, також будемо бідніші. Зараз 
можна лише кричати від обу-
рення. Адже кого можна поста-
вити до керма? Хто пропонує аль-
тернативу? Республіканців замість 
Обами в США? Мілібенда в Брита-
нії? Знову Путіна в Росії?

Я вважаю, що відповіді є, але 
це окрема розмова на ще дві го-
дини. Є люди, які шукають їх, і ті 
відповіді можуть бути на націо-
нальному рівні чи на глобаль-
ному. Це можуть бути маленькі 
кроки. Навіть на рівні села.

У. Т.: Ви говорите про альтерна-
тиви капіталізмові й вільнорин-
ковій демократії?

– Про повалення цілої системи 
зараз говорити немає сенсу. Її 
можна валити лише тоді, якщо 
вона сама віджила і руйнується. 
Карл Маркс казав щось на зразок: 
«Якщо капіталізм розвалиться, то 
вибір буде між варварством і соціа-
лізмом». І є всі підстави стверджу-
вати, що без чіткої альтернативи 
можливе лише варварство. Можна 
виходити на вулиці й вимагати по-
валення чинної глобальної еконо-
мічної системи. Але насправді нам 
потрібні практичні кроки вже те-
пер. Є альтернативи, які могли би 
діяти в межах ідеї вільного ринку, 
але не бути підпорядкованими за-
конам ринку, де останній є лише 
інструментом, як лопата чи авто-
мобіль, а не бог, якому треба моли-
тися і годувати його. Ринок – це як 
великий вогонь. Наше завдання 
зараз – контролювати його 
полум’я. Ми погодилися на ідею 
певних свобод, дешевих спожив-
чих товарів, гнучкості ринку праці. 
Але тепер бачимо, що це не те, що 
хотіли. Виявилося, що країни світу 
змагаються в тому, яка з них ма-
тиме дешевшу робочу силу, а та-
кож у тому, щоб привабити олігар-
хів з їхніми інвестиціями. Що ми 
отримали в результаті глобалізації 
після 1980-х? Втратили гаранто-
вані робочі місця та пенсії. Що ми 
маємо натомість?

Я не вірю, що ми на порозі 
кінця світу. Людство винахід-
ливе, воно пристосується. Мене 
турбує лише те, що інституції, 
які всім нам давали право го-
лосу, зараз пошкоджені й витіс-
нені на задвірки. Ідеї демократії 
опинилися під загрозою. 

НАйБАГАТШІ ОЛІГАРХи СВІТУ

Мексика
Карлос Слім

$74 млрд

Індія
Лакшмі Міттал

$31,1 млрд

Бразилія
Ейке Батиста

$30 млрд

Росія
Владімір 

Лісін
$24 млрд

Україна
Рінат 

Ахметов
$16 млрд

Нігерія
Аліко 

Данґоте
$13,8 млрд

Саудівська 
Аравія

Мохаммед 
аль Амуді

$12,3 млрд

Кувейт
Нассер аль 

Харафі
$10,4 млрд

За даними 
рейтингу 
найбагат -

ших людей 
планети 
Forbes 

за 2011 рік
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Д
авайте пожаліємо нещасний націоналізм. 
На нього списують усі буремні події ХХ сто-
ліття. Насправді ж намагатися пояснити со-
ціальні катастрофи минулого сторіччя, не 

пов’язуючи їх із занепадом імперій, змінами влади 
і тоталітарною «модернізацією» світу, а лише з на-
ціоналізмом, щонайменше несправедливо, ба на-
віть нерозумно. Дві світові війни спричинив не на-
ціоналізм, а імперії, що перебували у стані зане-
паду, та нові режими, що заступили на їхнє місце, 
бажаючи обійняти колишні владні позиції та вті-
лити ті ж таки тоталітарні проекти, – режими, ке-
ровані глобальною комуністичною та расистською 
нацистською ідеологіями. 
Крім того, саме через націоналізм розпалися імпе-
рії. Польща, Фінляндія і країни Балтії стали неза-
лежними завдяки розвалу Російської імперії. Бри-
танську імперію неабияк потрясла боротьба за ви-
зволення Ірландії, та й рух Магатми Ґанді мав не 
менш відчутний вплив. Останнім цвяхом у труну 
Французької імперії стала війна в Алжирі.
Звідси просте питання: кому нам співчувати? На-
ціям, які звільнилися від імперій (іноді досить 
ліберальних на кшталт Австро-Угорської, але це 
не змінювало того факту, що вона була все ж імпе-
рією), чи імперіям, які розпалися? На чиєму ми 
боці: імперіалізму чи свободи? Тягаря білої лю-
дини чи емансипації колишніх колоній?  
Переконання в тому, що наддержави здатні при-
нести стабільність у світ і тому їх не варто руйну-
вати, насправді абсурдне. Ця ло-
гіка призвела до початку обох 
світових воєн і, найімовірніше, 
розв’яже третю, якщо не буде 
вчасної реакції на заяви про те, 
що розпад Радянського Союзу 
був найбільшою геополітичною 
катастрофою XX сторіччя. На-
справді ця теза, озвучена Владі-
міром Путіним, який є періодичним прези-
дентом РФ, відрізняється від вияву постімпе-
ріалістичного синдрому в країнах Західної 
Європи: на відміну від західних політиків росій-
ський президент навіть не намагався приховати 
тональність, у якій говорить і думає. 
Тут предметом обговорення є не політичний фа-
сад, який має нагадувати про колись наявну, а нині 
втрачену потугу, а відновлення СРСР і його кордо-
нів. Світ, мабуть, почувався б значно комфортніше, 
якби Росія послуговувалася лише західним по-
стімперіалізмом, особливо його британським варі-
антом, який дав змогу англійцям із їхнім харак-
терним політичним гумором і здатністю сміятися 
з минулих претензійності та величі попрощатися 
зі своїм імперіалістичним минулим. 
Коли згадують трагедію колишньої Югославії і на-
зивають її причиною націоналізм, важко позбу-
тися думки, що такий погляд на проблему є безпо-

радно неглибоким. Балкани були бомбою сповіль-
неної дії, запущеною відразу після розпаду 
Австро-Угорської імперії. Очевидно, що Йосип 
Броз Тіто поверхово об’єднав цю розділену країну 
в федерацію після Другої світової, таким чином 
тільки законсервувавши скриньку Пандори, яка 
рано чи пізно мала відкритися.   
Кровопролиття там, де вчасно міг і повинен був 
втрутитися Захід, але не зробив цього, сталося 
внаслідок ефекту доміно від розпаду імперій, а не 
націоналізму. Немає кривавішого періоду в між-
народній політиці за першу й останню фази їх іс-
нування: формування і розпад, які мають довго-
тривалий вбивчий і руйнівний вплив. Однак у пе-
ріоди своєї стабільності імперії можуть захопитися 
власною «цивілізаційною місією» в колоніях і 
зберігати період відносної політичної стійкості, 
що ґрунтується на рівновазі влади. 
Якщо так, то чи немає жахаючої схожості між кро-
вопролиттям у Югославії та Руанді? В обох випад-
ках перевагу віддали одній групі перед іншою, що, 
безперечно, посіяло зерна взаємної смертельної 
ненависті: бельгійські бюрократи обрали тутсі, а 
не хуту для роботи в правоохоронних органах чи 
дрібної чиновницької діяльності. В обох випадках 
пасивність Заходу і вичікування за принципом 
«буде видно» вже самі по собі були злочином. І в 
обох випадках імперії врешті-решт впали, а в їхніх 
колишніх колоніях було запроваджено штучний 
код етнічних і політичних відносин. 

Після тих подій та у світлі де-
далі більшої агресії в російській 
політиці тільки циніки або 
дурні можуть стверджувати, що 
націоналізм малих і слабих на-
цій становить найбільшу небез-
пеку для Європи та світу. Справ-
жня загроза криється у відстро-
ченні розпаду старих імперій та, 

як наслідок, формуванні панівних новоутво-
рень. Я не хочу говорити натяками, але ціл-
ком імовірно, що найреальніші та найстраш-

ніші наслідки розвалу Радянського Союзу будуть 
відчутними, можливо, не в такому вже й дале-
кому майбутньому. 
Тут ми опиняємося у світі сучасності та непев-
ності. Усе залежить від соціального і політичного 
контексту. Як і шлюб, націоналізм легко може 
перетворитися на інструмент тиску чи еманси-
пації, традиціоналізму чи реформи, придушення 
чи звільнення. Як і пошук ідентичності, націона-
лізм та патріотизм є обіцянками самоусвідом-
лення і самореалізації у світі неоднозначності й 
нечіткості. 
Однак, якщо в результаті ми виявимося в ролі кон-
сервативних націоналістів проти ліберальних па-
тріотів чи навпаки, нам не вдасться знайти вихід із 
цієї загрозливої ситуації. 

Націоналізм  
і постімперіалістичний синдром 

СПРАВЖНЯ 
ЗАГРОЗА КРиєТьСЯ  

У ВІДСТРОЧеННІ 
РОЗПАДУ СТАРиХ 

ІМПеРІй
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П
одії 23 жовтня 1956-го,  
які ознаменували поча-
ток Угорської революції, 
стали рішучою відповід-

 дю на суспільно-політичні по-
рядки, що були встановлені в 
країні після завершення Другої 
світової війни. Спроби механіч-
 но перенести сталінський досвід 
у запровадженні однопартійної 
тоталітарної диктатури на угор-
ський ґрунт породили відчай-
душний опір найширших верств 
угорського суспільства і вили-
лись у масове збройне повстання, 
яке поставило під сумнів позиції 
Москви в регіоні й загрожувало 
крахом радянської системи у 
країнах Центрально-Східної Єв-
ропи за принципом доміно. 

УГОРСьКий СТАЛІН
1949 рік став переломним у ста-
новленні однопартійної кому-
ністичної диктатури в Угорщині 
на чолі з Матяшем Ракоші, який 

сконцентрував у своїх руках всю 
повноту влади і почав створю-
вати культ особи, наслідуючи 
сталінський приклад. Головним 
інструментом у побудові особис-
тої диктатури, за аналогією з ін-
шими країнами соцтабору, ви-
ступали карально-репресивні 
органи. В країні запанувала ат-
мосфера страху, доносів та пере-
слідувань. Жертвами репресій 
режиму Ракоші стали сотні ти-
сяч невинних угорців, яких пі-
дозрювали в нелояльності до то-
талітарного устрою. Зокрема, у 
1948–1955-му було засуджено 
понад 460 тис. селян. За неповні 
п’ять років понад 15% населення 
Угорщини постало перед су-
дами. Через угорський ГУЛАГ 
пройшли члени кожної третьої-
четвертої родини.

Маховик репресій зачепив 
також представників інтеліген-
ції, духівництва, партійних дія-
чів, військових та працівників 

правоохоронних структур. Зо-
крема, під час гучних процесів 
1949 року за ґратами опинилися 
колишній міністр народної ос-
віти Гейза Лошонці, голова Ра  - 
ди профспілок Еден Кішхазі та 
католицький єпископ Йожеф 
Мінд  сенті. За «шпіонаж» та «зра-   
ду» було страчено сотні угор-
ських воєначальників. Тільки 
на двох військових трибуналах 
було винесено 15 смертних ви-
років, з яких 9 приведено в дію, 
24 генерали опинились у при-
мусових робочих таборах, а 13 
за  суджені до різних термінів 
ув’язнення. Внаслідок сфабрико-
ваного судового процесу над ко-
лишнім міністром внутрішніх 
справ Угорщини Ласлом Райком 
93 осіб було засуджено, а 25 стра-
чено разом із головним фігу-
рантом справи. Справа Райка 
послужила приводом для по-
чатку репресій проти колишніх 
союзників комуністів: соціал-

УГОРСьКе 
ДОМІНО
Революція 1956 року в Угорщині вперше виявила системну кризу 
сталінської моделі соціалізму в країнах соцтабору

Автор: 
Олександр 

Пагіря
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Будапешта на 
радянському 

танку

ІМРЕ НАДЬ. 
Згасла надія 
угорської 
революції

демократів, ветеранів робітни-
чого та підпільного руху часів 
Другої світової війни, які мали 
авторитет в угорському суспіль-
стві й становили загрозу для од-
ноосібної влади Ракоші. 

Суспільно-політичні зміни в 
Радянському Союзі, каталізовані 
смертю Сталіна, опосередковано 
впливали на внутрішньополі-
тичну ситуацію в Угорщині. 
Партійне керівництво на чолі з 
Ракоші тільки на словах підтри-
мало ініційовані лідерами КПРС 
зміни, а насправді відмовилося 
від запровадження їх у життя, 
демонструючи ідеологічні кон-
вульсії в сталінському дусі. Утім, 
під тиском Москви Будапешт по-
годився на формування уряду 
на чолі з Імре Надем, який 
взявся за проведення серії ре-
форм у різних галузях. 

Однак спроби демократиза-
ції всіх сфер життя країни та лі-
бералізації її економіки на-
штовхнулися на рішучий опір 
представників догматичного 
крила партійного керівництва 
на чолі з Матяшем Ракоші та 
Ерне Гере, у квітні 1955-го звіль-
нили Імре Надя з посади голови 
Ради міністрів та повернулися 
до попереднього політичного 
курсу, що панував в Угорщині 
до 1953-го. Опального прем’єр-
міністра було позбавлено уря-
дових посад і виключено зі 
складу партії. 

«РеВОЛЮЦІйНий ЗРиВ»
Локомотивом народного вибуху 
виступили угорське студентство 
та інтелігенція, які значно акти-
візувалися після придушення 
радянськими військами зброй-
ного повстання польських робіт-
ників у Познані в липні 1956-го. 
На знак солідарності з останніми 
та з метою домогтися виконання 
вимог студентської міжвузівської 
організації МЕФЕС з демократи-
зації суспільства 23 жовтня 
1956-го в Будапешті відбулася ба-
гатотисячна студентська демон-
страція, яка поступово переросла 
в загальнонаціональну. Під час 
зіткнення з органами держбез-
пеки поблизу радіостанції ім. Ла-
йоша Кошута масовий захід пе-
реріс у збройне повстання, до 
якого приєдналася значна час-
тина мешканців столиці та її око-
лиць. Повсталі захопили склади 
зі зброєю, мости, аеродром, цен-
тральну телефонну станцію, по-
ліцейські управління, казарми 

окремих військових частин. На 
їхній бік масового переходили 
урядові війська та курсанти вій-
ськових навчальних закладів, які 
направлялися на придушення 
виступу. Велику роль у розгор-
танні Угорської революції віді-
грали ідеали антигабсбурзької 
революції 1848–1849 років, які 
були особливо популярними в 
той час серед молоді.  

Намагаючись заспокоїти по-
всталих, вночі 24 жовтня пар-
тійне керівництво призначило 
Імре Надя на посаду голови 
угорського уряду. Замість дис-
кредитованого в суспільстві 
Ерне Гере першим секретарем 
партії був обраний Янош Кадар. 
Водночас до радянського по-
сольства було спрямовано про-
хання про військову допомогу 
для відновлення внутрішнього 
порядку в Угорщині, що дало 
формальний привід для втру-
чання Збройних сил СРСР у вну-
трішні справи суверенної дер-
жави. 

Вранці 24 жовтня розпоча-
лося перше введення в країну 
радянських військ, які захопили 
найважливіші об’єкти в сто-
лиці. На її вулицях з’явилися 
барикади, зав’язалися бої з ре-
гулярними частинами. У районі 
кінотеатру «Корвін» у Пешті по-
всталим за допомогою залуче-
них підрозділів угорської армії 
вдалося створити потужний 
центр опору. Перехід значної 
частини угорських військ на бік 
революціонерів суттєво усклад-
нив завдання радянських військ 
із придушення збройного по-
встання. Переломним момен-

том у розвитку подій в Угорщині 
був розстріл радянськими вій-
ськами демонстрації на площі 
перед парламентом 25 жовтня, 
що сприяло поширенню спро-
тиву по всій країні.  

У більшості провінційних 
міст події розвивалися за схо-
жим сценарієм. Організовані 
студентами та інтелігенцією де-
монстрації переростали в масові 
виступи, які подекуди закінчу-
валися сутичками з органами 
держбезпеки. Дії повстанців пе-
рекинулися на всю Угорщину. 
Їхні ряди поповнювали різні 
прошарки населення. Особливо 
активно включились у револю-
ційну боротьбу робітники, інте-
лігенція, представники угор-
ської армії, селяни. По всій кра-
їні стрімко виникали альтерна-  
тивні органи влади: національні, 
студентські, військові, робітничі 
революційні комітети та ради, 
які вирішували питання локаль-
ного характеру. 

27 жовтня активізувалися дії 
повстанців у столиці. Осередки 
опору виникли на площах Сени 
та Жигмонда Моріса, у робітни-
чих кварталах Чепеля та Уйпе-
шті. Під контролем загонів по-
встанців перебували також 
південно-східна частина Буда-
пешта, кінотеатр «Корвін» і при-
леглі квартали. Три будівельні 
батальйони під командуванням 
полковника Пала Малетера, які 
перейшли на бік революції, за-
ймали оборону в казармах «Кі-
ліана». Для знищення радян-
ських танків повстанці активно 
використовували «коктейлі Мо-
лотова». 
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На початковому етапі Угор-
ської революції позиція голови 
уряду Імре Надя була невизна-
ченою: він довгий час намагався 
врегулювати збройний конфлікт 
мирним шляхом, таким чином 
відмежовуючись від дій повстан-
ців. Корінний перелом у ході по-
дій відбувся 28 жовтня, коли 
прем’єр пристав на бік револю-
ції, визнавши революційні ор-
гани влади на місцях та задо-
вольнивши вимоги повсталих, 
зокрема запровадження багато-
партійної системи, створення 
коаліційного уряду та ліквіда-
цію органів держбезпеки. Уряд 
оголосив про припинення бойо-
вих дій, запровадив широку ам-
ністію та домігся виведення ра-
дянських військ із країни. Після 
оголошення перемир’я та відхід 
останніх з угорської території 
суспільно-політична ситуація 
стала нормалізуватися: зникли 
барикади, почав працювати 
транспорт, відкрилися продо-
вольчі магазини. Більшість вій-
ськових частин угорської армії 
заявили про перехід на бік по-
всталих. А ті висловилися на 
підтримку уряду Імре Надя, 
який перетворився на лідера ре-
волюції. На основі повстанських 
загонів і армійських частин по-
чалося формування національ-
ної гвардії, було запроваджено 
патрулювання вулиць населе-

них пунктів. Для керівництва 
діями повсталих створено Рево-
люційний комітет оборони на 
чолі з генералом Белою Кіраї та 
полковником Палом Малетером. 
Водночас було зроблено кроки 
на зовнішньополітичній арені. 
Намагаючись заручитися під-
тримкою міжнародної спільно-
 ти, 1 листопада 1956-го уряд Імре 
Надя надіслав до генерального 
секретаря ООН ноту про вихід 
Угорщини з Варшавського дого-
вору і заяву про нейтралітет, 
прохаючи розглянути це пи-
тання на засіданні Генеральної 
Асамблеї та забезпечити захист 
її чотирма членами Ради Без-
пеки ООН. 

ДРУГе НАШеСТЯ
Угорські події неабияк схвилю-
вали радянське партійно-дер-
жавне керівництво, яке шукало 
вихід із ситуації, що склалася.  
31 жовтня на засіданні ЦР КПРС 
було прийнято рішення про по-
чаток другого радянського втор-
гнення в Угорщину задля при-
душення «контрреволюційного 
виступу», арешту уряду Імре 
Надя та формування нового ма-
ріонеткового, цілковито контро-
льованого з боку Москви. 3 лис-
топада в місті Сольнок розпоча-
лося формування тимчасового 
робітничо-селянського уряду на 
чолі з Яношем Кадаром, який 

одразу ж надіслав до радян-
ського керівництва прохання 
про військову допомогу. 

Вранці 4 листопада 1956-го 
стартувала операція об’єднаних 
збройних сил країн Варшав-
ського договору проти револю-
ційної Угорщини під назвою 
«Вихор», що завершилася 12 ли-
стопада придушенням основ-
них осередків опору в столиці 
країни та на периферії. Там-
тешні революційні війська на 
чолі з генералом Белою Кіраєм 

не змогли організувати трива-
лого опору агресорам і здебіль-
шого добровільно склали зброю. 
У ході бойових дій повстанці 
втратили 4 тис. осіб. Загалом у 
період з 23 жовтня по 31 грудня 
1956-го кількість угорських 
жертв становила 21 728 осіб, із 
яких 2502 вбитих і 19 226 пора-
нених. Майже 200 тис. грома-
дян емігрувало на Захід. Радян-
ська сторона втратила в «угор-
ській операції» 2260 осіб, із 

РеВОЛЮЦІЯ 1956 РОКУ 
ПРОДеМОНСТРУВАЛА 
НеЗДАТНІСТь УГОРСьКОГО 
НАРОДУ САМОСТІйНО 
ЗВІЛьНиТиСЯ З-ПІД ДиКТАТУ 
КОМУНІСТиЧНОї МОСКВи

ДІТИ 
РЕВОЛЮЦІЇ. 
Реальної 
свободи 
Угорщина 
дочекалася 
через 33 роки
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яких 600 загинуло, 1450 було 
поранено і 51 пропав безвісти. 
Лідер Угорської революції Імре 
Надь на деякий час знайшов 
притулок у югославському по-
сольстві в Будапешті. 22 листо-
пада 1956-го його підступно за-
хопив КДБ, а 1958-го за вироком 
суду він був розстріляний. 

У ході операції з приду-
шення радянські органи держ-
безпеки за вказівкою голови 
КДБ Івана Сєрова розпочали 
репресії проти активних діячів 
угорського революційного руху. 
До середини листопада 1956-го 
було арештовано 1372 осіб. Час-
тину з них (846 осіб) у листопаді 
депортували на територію Укра-
їни і помістили в тюрми МВС 
Ужгорода та Стрия. Тут їх допи-
тами (через недовіру керівни-
цтва КДБ до угорських слідчих 
органів) і після протоколю-
вання зізнань окремими гру-
пами повернули до Угорщини. 
Загалом постреволюційні ре-
пресії в країні охопили близько 
35 тис. осіб. 

МІЖНАРОДНий ВІДГОМІН
Успіх Угорської революції знач-
ною мірою залежав від під-
тримки її завоювань представ-
никами інших народів Центра-
льно-Східної Європи, а також 
країн Заходу. Однак неспромож-
ність західних держав (переду-

сім США) активно вплинути на 
події в регіоні (через втягування 
у війну на Близькому Сході), не-
зважаючи на проголошену в 
1953-му американським держ-
секретарем Джоном Фостером 
Даллесом концепцію «звіль-
нення» (liberation) країн соціа-
лістичного табору шляхом «від-
кидання комунізму» (roll-back of 
communism), в усій рельєфності 
виявила міжнародну ізоляцію 
європейських народів на схід від 
залізної завіси у їхніх спробах 
власними силами домогтися 
звільнення від комуністичного 
диктату. 

Водночас Угорська криза 
осені 1956-го з усією очевид-
ністю продемонструвала не-
спроможність одного народу 
самостійно звільнитися з-під 
орбіти впливу Москви і поста-
вила на порядок денний необ-
хідність спільних та скоордино-
ваних дій країн Центрально-
Східної Європи. Такого висновку 
дійшли деякі представники 
угорського революційного ак-
тиву. Так, один із учасників зга-
даних подій, член президії Де-
бреценського революційного 
комітету Ласло Деде під час од-
ного зі своїх виступів у жовтні 
1956 року зазначив, що протя-
гом місяця в СРСР відбудеться 
революція, яка спочатку мала 
охопити одну з прикордонних 

радянських республік, а потім 
перекинутися на інші терени 
Союзу. 

Угорська революція інспіру-
вала суспільно-політичну дис-
кусію в українському націона-
лістичному середовищі в емі-
грації. Зокрема, у 20-х числах 
грудня 1956-го в Мюнхені відбу-
лася нарада членів Закордон-
них частин ОУН з питання 
угорського антикомуністичного 
повстання. Оунівці висловили 
невдоволення пасивною пози-
цією Заходу щодо згаданих по-
дій та відмовою країн Заходу 
від активного втручання в угор-
ські справи. На конференції 
було озвучено думку про необ-
хідність встановлення тісніших 
контактів із повстанцями на те-
риторії Угорщини, а також з 
угорськими політичними емі-
грантами в Західній Німеччині 
для обговорення можливості 
проведення спільних акцій 
проти Радянського Союзу та 
країн соціалістичного табору. 
Натомість зв’язки, які вдалося 
встановити українським емі-
грантам з угорськими діячами 
в західних державах (зокрема, 
залучення декого з них до ро-
боти Антибільшовицького бло-
 ку народів), зробили свій внесок 
у зведення українсько-угорсь-
ких мостів на антибільшовиць-
кій платформі. 

ГЕТЬ КАТА. 
Повстанці на 
поваленому 
пам’ятнику 
Сталіну

ПРИГНІЧЕНА 
СТОЛИЦЯ. 

Вулиці 
міста після 

поразки
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П
сихологи твердять, що 
схильність почуватися 
жертвою та оспівувати 
власні нещастя й утрати – 

деструктивна й навіть хворо-
блива риса особистості. Втім, 
саме страждання та нелегкі істо-
ричні випробування цілих наро-
дів знову і знову стають значу-
щим елементом історичної та 
політичної ідентифікації. Угорці 
найбільш знаковою частиною 
свого історичного переосмис-
лення вважають подвійний на-
цистсько-радянський терор, ко-
трий країна пережила у ХХ сто-
літті. Такий висновок напро-   
шується після відвідин одного з 
найновіших і найпопулярніших 
музеїв Будапешта – Дому те-
рору.

ІСТОРІЯ І ПОЛІТиКА
Цього будинку в самому серці 
столиці, на проспекті Андраші, 
важко не помітити: світло-сірий, 
ніби ледь потьмяніла стара фо-
токартка, суворий, оправлений у 
скорботну чорну рамку – від 
тротуару до самісінького даху, 
його оперізує велетенський чор-

ний козирок-антеблемент, на 
якому викарбуване слово «те-
рор». Музей відкрили 2002-го 
(до речі, того самого року й весь 
ансамбль будапештського па-
радного проспекту було внесено 
до списку Світової спадщини 
ЮНЕСКО). Проте історія за-
кладу почалася дещо раніше – 
2000-го, коли Громадський 
фонд підтримки історичних і со-
ціальних досліджень Централь-
ної та Східної Європи купив цю 
будівлю для майбутньої експо-
зиції. Вибір був не випадковим, 
адже саме тут під час і після 
Другої світової війни містилися 
спецслужби Націонал-соціаліс-
тичної партії Угорщини (інша  
назва – «партія перехрещених 
стріл»), а згодом Управління 
державної безпеки (угорське 
КДБ), і збережені в підвалі тю-
ремні камери показують реальні 
умови тортур політв’язнів.

Пафос викриттів радянсь-
кого режиму, відновлення істо-
ричної справедливості для Укра-
їни здебільшого залишився в 
1990-х. Сьогодні вже не модно 
говорити про дисидентів, а ска-

жімо, образ Сталіна, з огляду на 
нову політику східних сусідів, 
навпаки, поступово реабіліту-
ють. Зрештою, нині такі теми в 
нашій державі стають тільки но-
вими козирями в політичній бо-
ротьбі різних партій та запеклих 
телевізійних дискусіях. А для 
Угорщини історичні ревізії за-
лишаються актуальними досі: 
2002-го відкривають заснова-
ний громадською організацією 

Дім терору
2002 року в Будапешті з’явився музей, що 
розповідає про два трагічні періоди угорської 
історії – нацистські й радянські репресії

Тиждень 
продовжує 

публікацію циклу 
матеріалів про 

досвід 
пострадянських 
країн та держав 

колишнього 
соцтабору в 
прощанні з 

комуністичною 
історією. Про 

Музей окупації в 
Грузії читайте в 

№30 журналу, про 
Музей комунізму в 

Чехії – у №38, 
Музей жертв 

геноциду в Литві – 
у №41. Сьогодні 

публікуємо 
враження від Дому 

терору в 
Будапешті.

Автор: 
Олексій 
Ананов

Фото:  
автора
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Дім терору; за кілька років в ін-
шому місці Будапешта постає і 
новий меморіал жертвам репре-
сивних режимів, фундований 
уже державою. І хоча преса за-
значає, що в музейній експозиції 
деякі сторінки недавнього мину-
лого країни подано не з науко-
вих, а швидше з нинішніх полі-
тичних позицій, директор Дому 
терору Марія Шмідт відповідає 
на закиди однозначно: «Чи є в 

історії що-небудь, не пов’язане з 
політикою?»

ДРАМА І ЗАСТІй
Експозицію відкриває драма-
тична симфонічна сюїта, під 
яку відвідувачам демонструють 
фільм про втрату Угорщиною у 
ХХ столітті двох третин своїх зе-
мель. Наші сусіди не уникли но-
ток імперської ностальгії, водно-
час цнотливо уникають розпо-

віді про те, що їхня країна у 
Другій світовій воювала на боці 
нацистської Німеччини, і почи-
нають власне відлік терору від 
16 березня 1944 року – дня вве-
дення до Угорщини військ Вер-
махту й підрозділів СС. Тільки із 
супровідної статті можна дізна-
тися, що в 1941–1944 роках кра-
їна зберігала суверенітет і навіть 
відносний суспільний спокій. Є 
лише невеличка згадка про 
200 тис. вояків на східному 
фронті. Період німецької окупа-
ції тривав недовго – вже восени 
1944-го сюди прийшли радян-
ські частини. Втім, за ці півроку 
було створено маріонетковий 
уряд Ференца Салаші, і його 
Націонал-соціалістична партія 
Угорщини розгорнула в країні 
справжній терор. «Партія пере-
хрещених стріл» (як її ще нази-
вали) переслідувала політично 
інакомислячих та євреїв. Остан-
 ні зазнали депортацій, були зна-
чною мірою вивезені на приму-
сові роботи до Німеччини й Ав-
стрії та до концтаборів. Проте 
історики зазначають, що, ска-
жімо, Будапештське гетто пере-
жило війну з найменшими втра-
тами, порівняно з єврейськими 
резерваціями багатьох інших 
окупованих європейських міст.

У чому творцям Дому терору 
не відмовиш, то це у продуманій 
експозиції. Чіткі яскраві й пере-
конливі образи часто не потребу-
ють додаткових пояснень. Пра-
цює все – музика, кадри кіно-
хроніки, театральне світло, яке 
рап  том вихоплює з мороку за си-
вим серпанком номенклатурний 
«ЗіЛ», створює довірливу атмос-
феру кухонного дисидентства або 
показує бурю революції 1956 року. 
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ДОВІДКА 
Дім терору (угор. Terror Háza) відкрито в лютому 
2002 року за правоцентристського уряду Віктора Ор-
бана. Внутрішній дизайн, остаточний вигляд виставко-
вих залів музею та зовнішній фасад спроектовані архі-
тектором Аттілою Ковачем. Більша частина інформації 
та експонатів – угорською, проте для кожної кімнати іс-
нує інформаційний листок двома мовами (друга – ан-
глійська). Доступні аудіогіди англійською і німецькою 
мовами. Ціна квитка – 1800 (повний) і 900 (пільговий) 
форинтів (72/36 грн).

Одна із зал – це справжній лабі-
ринт, стіни якого складені із бри-
кетів смальцю – першого «делі-
катесу», що став доступний угор-
цям у скрутні й голодні 1950-ті. 
А, скажімо, про ГУЛАГ розпові-
дає зала, де підлога вкрита 
килимом-картою СРСР із позна-
ченими місцями ув’язнення та 
примусових робіт угорців. Є на 
цій карті й українські точки. Се-
вастополь, Миколаїв, Крама-
торськ і навіть Дарницький табір. 
Зрештою, багато киян знає, що 
старі двоповерхові будиночки-
«теремки» в Соцмістечку буду-
вали саме угорські військовопо-
лонені.

Значна частина експозиції в 
багатьох відвідувачів може ви-
кликати навіть певну носталь-
гію – досить докладно відтворе-
ний побут 1950-х років – меблі, 
посуд, книжки, картини й пла-
кати, спортивні марші й танцю-
вальні мелодії. Часом це навіть 
притлумлює погрозливі акценти 
в кабінеті слідчого держбезпеки 
чи в залі радянських радників. 
Однак є тут і підслуховувальні 
пристрої, і кімнати допитів, і 
зала суду, від підлоги до стелі 
заповнена особовими справами 
засуджених (у 1945–1956 роках 
кожен третій дорослий угорець 
пережив суд). Але найдужче 

вражають справжні тюремні ка-
мери, які збереглись у підвалі: 
старий карцер – цементна ко-
робка завширшки 50 см, де мож-
ливо тільки стояти, і ще одна 
камера тортур із такою низькою 
стелею, що людина може втис-
нутися туди тільки навколіш-
ках. Кульмінація музейної екс-
позиції, та й усього історичного 
періоду, – угорська революція 
1956 року. На світлині, в центрі 
над барикадою, як на знамени-
тому полотні Ежена Делакруа 
«Свобода, що веде народ», – об-
палений триколірний прапор. Із 
нього, щоправда, вирізали соці-
алістичний герб – інший час, 
інша країна, але суть спільна.

Подальший, уже не сталін-
ський період національної істо-

рії став швидше часом «мирного 
будівництва». Тому, залишивши 
поза дужками 35 років у формі 
епілогу, автори експозиції про-
понують відеохроніку виведення 
з Угорщини 1991-го радянських 
військ.

ТеРОР НА ПРОДАЖ?
Схоже, що розповідь про тота-
літарний досвід у такій редак-
ції розрахована передусім на 
іноземців: у музейних залах 
справді значно більше закор-
донних туристів, аніж місцевих 
жителів, до того ж, за свідчен-
ням доглядачів експозиції, бу-
клети англійською розходяться 
швидше, аніж угорською. Це 
приклад вдалого використання 
інтересу Заходу до всіх уламків 
радянської епохи чи то автен-
тичних, чи навіть досить кус-
тарно підроблених. Своя суве-
нірна крамниця є і в Музеї те-
рору. Зазвичай у таких місцях 
продають щось із розряду ро-
зумного, красивого або «при-
кольного». У темі терору важко 
уявити гумористичні конотації, 
втім, підприємливі угорці зна-
йшли несподівану ноту чорного 
гумору: серед книжок, чашок і 
ручок в око впадає колекція 
свічок – бюстів Лєніна і Ста-
ліна.

В останньому залі експозиції 
є дві пам’ятні стіни. На одній – 
фото жертв політичних репре-
сій. На іншій – мучителів на-
роду. І на одній, і на другій – 
угорські імена. І на тій, і на 
тій – звичайні обличчя. Люди, в 
чиїй природі є і добро, і зло, і 
прагнення справедливості, й те-
рор. Але є і здатність учитися на 
історичних помилках. 

СИМВОЛ ВІРИ.
Церква 
страждала 
разом із усім 
народом
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Зустрічі за участю обох письменників відбудуться у К
н

и
гарнях «Є» 

Польський 
Інститут у Києві, 

Інститут Адама Міцкевича 
спільно з мережею Книгарень «Є» 

та журналом «Український тиждень» 
представляють промотур аудіокниги 

«Тарас Прохасько і Сергій Жадан 
читають Чеслава Мілоша»,

лауреата Нобелівської 
премії в галузі 

літератури

2 листопада (середа), 18:00
Київ, вул. Лисенка, 3

3 листопада (четвер), 18:00
Львів, просп. Свободи, 7

4 листопада (п’ятниця), 18:00
Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 31

5 листопада (субота), 17:00
Харків, вул. Сумська, 3

   М
узи

ку ком
понували О

лексій Ш
мурак, Богдан Сегін, Максим Коломієць

                                                    Виконання: ансамбль Nostri Temporis



У
країна є частиною історії 
Норвегії і навпаки. Ганс 
Йорґен Валлін-Вейє, відо-
мий норвезький антропо-

лог, соціолог та есеїст, професор 
кількох університетів, про це го-
ворить без пафосу й зовсім не за-
ради риторичного ефекту. Нашу 
країну він зіставляє з Фінлян-
дією і високо оцінює потенціал 
української академічної освіти. 
Останнє його і спонукало відві-
дати нещодавно Центр гумані-
тарних досліджень Львівського 
університету ім. І. Франка. Про-
фесор також виступив у Кни-
гарні «Є». 

Де ГеЛьСІНКІ, А Де КиїВ
У. Т.: Ви проводите паралелі 
між Фінляндією та Україною, 
оскільки обидві країни були  
колонізовані Російською імпе-
рією. Але одна з них залікувала 
культурні та історичні травми. 
Друга не змогла. І в україн-
ському суспільстві сьогодні до-
мінує песимізм. Як ви це ба-
чите?

– Фінляндія справді дуже 
відрізняється від України. Вона 
значно менша територіально й 
за кількістю населення. Але в 
середині навіть такої невеликої 
країни живуть різні меншини й 
можна розгледіти регіональні 
відмінності. Громадяни шведсь-
кого походження спілкуються 
іншою мовою, ніж фіни, які ста-
новлять більшість. На півночі  
меншина саамів розділена на 
кілька груп, кожна з яких гово-
рить інакшою версією саам-
ської.

Шукали всі –  
знайшла 
Фінляндія

Спілкувалася  
Жанна Безп’ятчук

Скандинавський 
антрополог, 
соціолог Ганс 
Йорґен Валлін-
Вейє про 
історичні  
травми, 
незалежність 
університетів  
та екзистенційні 
виклики

ф
о
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о
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БІОГРАФІЧНА 
НОТА
Ганс йорґен 
Валлін-Вейє  
народився 
1951 року, про-
фесор соціоло-
гії та соціальної 
роботи в Уні-
верситеті Ста-
вангера та в ко-
леджах Бодо й 
Ліллехаммера. 
Захистив дисер-
тацію про євро-
пейську колоні-
зацію Нікобар-
ських островів, 
автор восьми 
книжок на теми 
історії повсяк-
дення, взаємо-
дії традиційних 
і модерних 
культур. Човном 
не раз перепли-
вав Атлантику. 
Далекий наща-
док Фрідріха 
Крістофа фон 
Вейє, швед-
ського лейте-
нанта, учасника 
походу 
Карла ХІІ й літо-
писця Полтав-
ської битви.

пеки й високу соціальну довіру, 
якими пишалася донедавна?

– Цей трагічний теракт – 
атака ізольованого від соціуму 
одинака, якого надихнули мані-
фест Унабомбера (Теодора Ка-
чинського, американця, що ви-
силав 20 років смертельні бомби 
поштою – Ред.) і теракт, учине-
ний у місті Оклахомі Тімоті Мак-
Веєм 1995 року. 

У сучасному світі, коли легко 
дістати будь-яку інформацію і 
спілкуватися з будь-ким, такі 
одинаки справді можуть брати 
собі за приклад викличні вчинки 
інших девіантів. Андерс Брейвік 
є прикладом саме цього. Хо-
четься сподіватися, що він не на-
дихне ще когось. Нам треба бути 
свідомими цих загроз, щоб по-
передити теракти надалі. Я пе-
реконаний: пережита трагедія 
вплинула на багатьох норвеж-
ців. Цей теракт – справжня на-
ціональна травма й багато інди-
відуальних трагедій: жертв, їх-
ніх родин, друзів.

У. Т.: На вашу думку, як антро-
полога, перед яким найбіль-
шим викликом опиняється нині 
європеєць?

– Сьогоднішні виклики є за-
надто серйозними, щоб відповіді 
на них шукали самі лише нау-
ковці. Тут ідеться про засадничі 
екзистенційні питання, які по-
стають перед кожним із нас. І я 
вірю в те, що сьогодні, як і ра-
ніше, ми маємо повертатися до 
базових цінностей людства. 
Дехто їх знайде в релігії, дехто – 
в милосерді, доброму ставленні 
до інших, дехто – в єднанні з 
природою. Володіння матеріаль-
ними речами та благами може 
полегшити життя, але ніколи не 
стане цінністю, що цементує сус-
пільство або ж надає сенс життю 
індивіда.

НАРОДЖеНІ НеВІЛьНиМи
У. Т.: Ви наголошуєте, що уні-
верситети дуже важливі для 
розвитку міської культури. 
Вони мають довгу історичну 
пам’ять, міжнародні контакти 
й дисципліну інтелектуальної 
комунікації та співпраці. Львів-
ський університет, Острозька та 
Києво-Могилянська академії 
справді можуть похвалитися 
такими традиціями. Але багато 
інших вишів, заснованих за ча-
сів Російської імперії чи СРСР, 
були  

завжди підконтрольні державі. 
Чи можна рухатися вперед із 
такою спадщиною, що відда-
ляє країну від європи?

– Я щиро вірю, що дистан-
ція між Україною та рештою 
світу буде подолана завдяки 
міжнародній співпраці та за-
провадженню й підтримці ви-
соких стандартів у досліджен-
нях і освіті. Чому я приїжджаю 
до вашої країни? Бо її вчені 
працюють за високими стан-
дартами, у вас дуже розмаїта 
культура з глибоким корінням, 
що сягає основ Європи та світу 
загалом.

Якщо ж говорити про ідеоло-
гічний контроль та дисципліну-
вання, то і в гірші часи вони не 
зачіпали абсолютно всіх галузей 
науки й освіти однаковою мірою. 
Багато вчених спромоглися пра-
цювати й тоді на міжнародному 
рівні, підтримувати високі стан-
дарти незалежно від ідеології. 
Для України та решти планети 
взаємовигідно розвивати спільні 
проекти в науці, студіях, еконо-
міці. У цьому сенсі дуже важ-
ливо вивчати іноземні мови та 
культури.

У. Т.: Нинішній сумнозвісний  
міністр освіти України Дмитро 
Табачник хоче цілком підпо-
рядкувати університети своєму 
відомству. Як ви розумієте їхню 
свободу, для чого вона є,  
як її гарантовано, приміром,  
у Норвегії? У нашій країні це 
треба пояснювати.

– На рівні принципів я вва-
жаю, що університети повинні 
бути справді суверенними ін-
ституціями, які продукують 
критику. Водночас, як на мене, 
держава має право визначати 
певні національні й політичні 
пріоритети. Навіть у Норвегії, 
де освітні інституції є неза-
лежними, варто визнати: 
держфінансування означає, 
що ми маємо жити з установ-
люваними урядом принци-
пами. Але тут ідеться про прі-
оритети саме в освіті як такій: 
які студії та дослідження 
влада хоче фінансувати. Я ка-
тегорично не приймаю того, 
що вона може намагатися 
контролювати ідео логіч ний 
зміст освіти, а також висновки 
й методи досліджень. Етичні, 
пошукові та навчальні стан-
дарти мають відстежувати 
лише незалежні органи. 

Фінляндія також боролася з 
болючою історичною пам’яттю. 
Громадянська війна 1917–
1918 років виявилася дуже жор-
стокою, чимало людей були 
страчені. Під час Другої світової 
війни країна втратила значні 
території, вони перейшли до 
СРСР, серед них – Карелія, що 
була оспівана у фінському фоль-
клорі, зокрема в національній 
епічній поемі «Калевала». Для 
багатьох фінів їхня внутрішня 
цілісність була частково зруй-
нована громадянською війною, 
частково – Другою світовою. Я 
наводжу два приклади, щоб по-
казати, що й ця країна має 
травми, деякі з них не повністю 
загоїлися, деякі мають здат-
ність до рецидивів. Історики у 
Фінляндії останніми роками 
багато обговорюють усі ці теми, 
зокрема й питання болісного 
союзу та співпраці з німцями 
під час Другої світової війни. Я 
скажу так: ця нордична країна 
знайшла спосіб справлятися з 
цими ранами й болісною істо-
ричною пам’яттю, що даєть  ся 
взнаки навіть через покоління.

У. Т.: Але успіх у подоланні  
проблем теж від чогось зале-
жить і чимось зумовлений.

– Так, управлінська й еко-
номічна системи Фінляндії ма-
ють глибоке історичне ко-
ріння. Компактна країна із 
сильною судовою системою, 
добре вибудуваною інфра-
структурою та розвиненим 
приватним сектором має пере-
ваги над великою, в якої він 
слабкий, правосуддя зазнає 
суттєвих змін, а економіку 
треба переінакшити. Також 
слід зауважити, що Фінляндія 
здобула власну історію успіху 
частково завдяки високим 
етичним нормам, яких дотри-
мувалися прості люди, та їхній 
працьовитості. Її громадяни 
загалом погоджуються добро-
вільно ділитися сво  їм доходом 
із державою, щоб мати гарну 
інфраструктуру, сучасну освіту 
й сильну, незалежну судову 
систему. Але ж і багато україн-
ців сповідують ті самі цінності. 
Це обнадіює.

МАНІФеСТи І ТРАГеДІї
У. Т.: Як ви пояснили б феномен 
Андерса Брейвіка? Чи зможе 
Норвегія після такої трагедії збе-
регти свої свободи, почуття без-
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є
вген Станкович залиша-
ється одним із найплідні-
ших сучасних класиків 
української музики. Не 

минуло й року від прем’єри його 
балету «Володар Борисфена» 
(див. Тиждень, №29/2011), 
написаного у співпраці з по -
літиком-регіоналом Анатолієм 
Толстоуховим, як у Національ-
ній філармонії презентували 
новий твір маестро під назвою 

Автор:  
Роман 
Горбик

«Сільська опера / Opera rustica». 
Що цікаво, творчий тандем мав 
місце й тут – пан Толстоухов за-
безпечив фінансову підтримку 
заходу. Слово «тандем» неви-
падкове, адже презентувало 
гуч  ну прем’єру товариство 
«Україна – Росія», де Анатолій 
Володимирович виступає в ролі 
засновника й голови.

Якщо не говорити про фор -
мально-естетичний бік «Сіль-

ської опери» (про це згодом), по-
дія має подвійне значення. 
Перше – Євген Станкович стрім-
 ко стає для нинішньої україн-
ської влади тим, чим для Ста-
ліна був Шостаковіч. Не знати, 
чи пройде він на цьому шляху 
крізь ті самі терни, що росій-
ський класик, і взагалі, як да-
леко ним зайде, але в обох ви-
падках мова йде про добровіль-
ний діалог таланту з владою, в 

Із Росії з любов’ю
Український слухач дістав змогу ознайомитися з новим твором 
першорядного вітчизняного композитора тільки після виконання 
в Тюмені, яке і стало світовою прем’єрою «Сільскої опери»
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якому становище сторін напе-
ред нерівне.

Як переконує досвід, і в обі-
ймах влади митець може на-
брати вдосталь очок для пере-
моги «з погляду вічності», однак 
на коротку перспективу такий 
симбіоз виявляється програш-
ним: даючи використати себе, 
«керманичі» неодмінно вико-
ристають і творця. Не може не 
тішити те, що роман із ниніш-
німи можновладцями застав 
Станковича більш ніж зрілим 
автором, тож є сподівання, що 
тут усе-таки йде  ться радше про 
використан  ня доступного ре-
сурсу з цинізмом справжнього 
генія, ніж про усвідомлене об-
слуговування «нових панів».

Навіть недавня історія знає 
багато таких прикладів. Карл 
Орфф заплямував себе співп-
рацею з нацистами, Отторіно 
Респіґі – з фашистами. Тонкий 
інтерпретатор російської кла-
сики Валєрій Ґєрґієв, породи-
чавшись із Путіним, відкрив 
нові можливості для себе і для 
Маріїнського театру, водночас 
беручи участь у таких ідеоло-
гічних проектах, як концерт на 
площі розбомбленого Цхінвалі. 
Який рахунок виставить влада 
українському композиторові – 
інтрига, що може мати перед-
бачуваний кінець. Адже мит-
цям покоління Станковича 
може виявитися зручно повер-
нутися до знайомого радян-
ського формату взаємин із нею.

Другий аспект значення по-
дії полягає в тому, що україн-
ський слухач дістав змогу озна-
йомитися з новим твором пер-
шорядного вітчизняного автора 
тільки після першого вико-
нання в Росії, яке і стало світо-
вою прем’єрою. Товариство 
дружби з північним сусідом 
відтворило контекст, у якому 
Україна отримує власний куль-
турний продукт тільки після 
схвалення в «центрі». За іро-
нією, ним стала навіть не Мо-
сква, а нафтова столиця РФ – 
Тюмень. Кажуть, що то місцеві 
українці безпосередньо фінан-
сували написання твору. Однак 
саме їхня історична батьків-
щина зрештою поступилася 
місцем у ранжирі важливості 
слухачів батьківщині здобутій. 
Важко сказати, чи йдеться про 
повернення до старої імпер-
ської матриці, чи ми її так ні-
коли й не покидали остаточно.

З погляду форми «Сільська 
опера» не є ніякісінькою опе-
рою. Хіба що вона доводить тра-
диційні проблеми з якістю сю-
жету, притаманні цьому жан-
рові у східних слов’ян, до межі, 
за якою сюжет уже відсутній як 
такий. Насправді це радше во-
кальний цикл або кантата для 
басу й сопрано, з характерною 
для Станковича пристрастю на-
кладати крайні голоси. Струк-
тура твору – просте чергування 
ліричних номерів на тексти Бо-
риса Олійника.

Станкович зумів виростити 
навколо його віршованих ба-
нальностей таке переконливе 
звукове середовище, то палке, 
як в увертюрі, то місцями аж 
гіпнотичне, як у «Мамо, вечір 
догоря», що вони починають 
видаватися тим, чим є кожна 
банальність: правдою життя.

Усупереч очікуванням, му-
зика, в якій композитор із незво-
рушністю Генделя утилізував 
поміж іншого власну давнішу 
тему із саундтреку до «Роксо-
лани», не має нічого особливо 
сільського, читай фольклорного, 
на відміну від олійниківських 
хуторянських медитацій. Стан-
кович натомість щедро розсипав 
у «Сільсь  кій опері» відсилання 
до стилістики веризму, що 
справді пасувала б до рустикаль-
ної драми, якою вона так і не 
стала. Наскільки вони узгоджу-
ються з текстами – риторичне 
запитання, якщо тільки це не 
іронічні лапки, в які автор, обі-
знаний на тонкощах пародії, по-
ставив пафос поета.

Зрештою, сама можливість 
такого твору свідчить про доко-
наність однієї трансформації в 
українській музиці: вона наре-
шті освоїла місто. Адже те, що є 
привід маркувати певний твір 
як «сільський», можна пояс-
нити тільки потребою відріз-
нити його від «міського», зазви-
чай нормативного. Це насправді 
найкращий доказ поразки на-
родницького проекту, де сіль-
ське дорівнювало українському 
взагалі, а відтак жодної «Сіль-
ської опери» бути не могло: саме 
такою була будь-яка опера.

Що ж, свою сільську «оперу» 
Євген Станкович уже написав. 
Чи візьметься він тепер до місь-
кої і без лапок? Шанувальники 
класики з Партії регіонів та ро-
сійські українці могли б допо-
могти йому в цьому. 



Скромно й зі смаком: попри цьогорічні 
фінансові втрати, кінофестиваль, 
що відбуватиметься в Києві 22–30 жовтня, 
не зазнав мистецьких збитків

Я
кщо 2010-й із великою датою 40 років відзначали 
відповідно – із феєрверками, Жераром Депардьє, 
Софі Марсо та Крістофером Ламбертом, то 2011-й 
логічно має бути значно скромніший. Ні помпез-

ності, ні великих «зірок» не передбачено. Хоча логіка тут 
ні до чого, просто бюджет удвічі менший: не сягає і 
$500 тис. Дійство утратило чимало спонсорів (через еко-
номію церемонія відкриття проходитиме у скромному кі-

нотеатрі «Київська Русь»). Ширяться чутки про чиєсь 
прагнення ліквідувати цей форум. Не хочеться думати, 
що ниточки ведуть до Одеської кіноімпрези, яка щосили 
претендує на фестивальну першість. Проте, на відміну 
від ОМКФ, у «Молодості» досі вдвічі-втричі більше філь-
мів у програмах. Її дотепер проводять у столиці, центром 
для неї залишається кінотеатр «Київ» і це місце зустрічі 
змінювати немає бажання. 

КОНКУРС
Головний майданчик «Молодості» цьогоріч представлено 
12 фільмами з 14 країн світу (також конкурсна програма містить 
близько 50 короткометражок та студентських стрічок). З огляду 
на фестивальні мандри кіноробіт є шанси, що добірка виявиться 
якісною: наприклад, норвезька «Шалено щаслива» отримала в 
Санденсі Гран-прі журі, аргентинсько-іспанські «Акації» – «Золоту 
камеру» Каннського фестивалю. Плюс один фільм з українським 
слідом: «Землю забуття» про Чорнобиль з Ольгою Куриленко в 
головній ролі знімали в нашій країні.

ФІЛьМ-ВІДКРиТТЯ
Утретє відкриватиме «Молодість» фільм Єжи Гофмана. Цього року 
«Варшавська битва. 1920». Історична драма, присвячена одній із 
найбільших баталій першої половини XX століття, що, на думку по-
ляків, врятувала Європу від російсько-більшовицької навали. 
Вперше в Польщі стрічку знято в модній нині 3D-технології. Плюс у 
кадрі невмирущий Даніель Ольбрихський у ролі Пілсудського, 
«польський Брюс Вілліс» Богуслав Лінда і славний «Богун» Алєк-
сандр Домоґаров. Кажуть, у Британії фільм сприйняли добре. А от 
удома – ні. У «... битві» присутній український аспект.
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CinErgy. 
РеТРОСПеКТиВА МАйї ДеРеН
Одна з центральних постатей американ-
ського авангарду, Майя Дерен, хоч і була 
відкрита нашими глядачами лише в 
1990-х, народилася 1917 року в Києві. 
Після переїзду до США навчалася журна-
лістики й політології. Почала знімати в 
1940-х. Захоплювалася хореографією, 
що яскраво видно в її поетичних, трасо-
вих чорно-білих, здебільшого беззвучних 
короткометражках, де превалює танець і 
рух, а чіткий сюжет відсутній. Спілкува-
лася з Дюшаном і Бретоном, знімала 
Анаїс Нін та Джона Кейджа.

СКАНДиНАВСьКА ПАНОРАМА
10 фільмів, по два від п’яти країн. Різні 
жанри та формати, різна якість і рей-
тинги. Але центральним у цій підбірці є 
драма Маріуса Гольста «Король острова 
Диявола». Красивий і болісний фільм, 
базований на реальних подіях 
1915 року про життя в’язнів колонії для 
малолітніх на холодному норвезькому 
острові. Сувора, нордична стрічка з на-
пруженою емоційністю насильства й 
жорстокою відповіддю на нього. Стел-
лан Скарсґард і чудова гра молодих ак-
торів Беньяміна Гельстада і Тронда 
Нільссена.

ФеСТиВАЛь ФеСТиВАЛІВ
Найцікавіша для загалу добірка: тут пред-
ставлено хіти кінофорумів. На кшталт 
«Надер і Сімін: розлучення» Асґара Фар-
хаді. Цей фільм отримав «Золотого вед-
медя» від Берлінале, а від журналістів – 
влучне визначення «лебединої пісні іран-
ського кіно». У програмі є і «Туринський 
кінь» Бела Тара, який на тому ж таки Бер-
лінському фестивалі здобув срібну наго-
роду, хоча критики були цим шалено не-
вдоволені, вважаючи стрічку справжнім 
шедевром. «Безпринципне життя» 
Джонні То було презентовано у Венеції, а 
«Невгамовні» Ґаса ван Сента – в Каннах.

ЗВУКи «МОЛОДОСТІ»
У новій програмі буде поєднано музику 
й кіно: німецький фільм 1918 року 
«Маня. Історія працівниці тютюнової 
фабрики» Ойґена Іллеша (Пола Неґрі в 
головній ролі) – з живою грою Вроцлав-
ського камерного оркестру Leopoldinum; 
реставрований український фільм «Два 
дні» (1927) Георгія Стабового – з музи-
кою симфонічного оркестру, а мульти-
медійний перформанс «Портрети» по-
каже імпровізації VJ-групи Cube та 
українсько-французьких музик – Зоряни 
Рось, Крістофа Роше, Жака ді Донато, 
Юрія Яремчука й Романа Рося.

НОВе РОСІйСьКе КІНО
У програмі зазначено тільки шість 
фільмів, але це мистецькі бомби. «Мі-
шень» Алєксандра Зєльдовіча – довго-
очікуваний і довготривалий проект 
(зйомки почалися ще 2007-го) за сце-
нарієм Владіміра Сорокіна. «Мисли-
вець» передусім цікавий як новий про-
ект грузина Бакура Бакурадзе, що 
кілька років тому на «Молодості» 
отримав головний приз. «Байдужість» 
Олєґа Флянґольца – фільм, зйомки 
якого відновили через 20 років після 
зупинки; як результат – головний приз 
«Кінотавра-2011».

ПОЛьСьКА ШКОЛА АНІМАЦІї
Одна з найсильніших у Європі, вона 
представить на «Молодості» свій вели-
кий доробок. 45 короткометражок, ви-
конаних у різних техніках, – це 50 років 
розвитку ідеї малюнку, від «Кіно-
форми» 1957-го Анджея Павловського й 
«Дому» 1958-го Валер’яна Боровчика 
до знаменитих «Собору» 2002-го й 
«Мистецтва падіння» 2004-го Томаша 
Баґінського. До речі, велика частина 
цих міні-фільмів була в конкурсах «Мо-
лодості», як-то програмне «оскаро-
носне» «Танго» 1980-го Збіґнева Риб-
чинського.
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КІНО

Universum

Будинок офіцерів
(Київ, вул. Грушевського, 30/1)
Новий погляд на мистецтво 
танцю творці Universum втілили в 
жанрі драйв-феєрії, що є одним 
із найкращих зразків балетно-
танцювального арту. Постановка є 
сумішшю класичної хореографії, 
модерну, акробатики та бразиль-
ської капоейри, приправленою 
елементами рукопашного бою. За 
допомогою стількох засобів артис-
ти розповідатимуть історію пошуку 
кохання, його втрати та здобуття 

знову. Музичним 
тлом для розвитку 
драматичних подій 
стануть композиції 
Майка Олдфілда, 
Горана Бреговича, 
Apocalyptica та 
Стінґа. 

«Тиждень актуальної 
п’єси»

Молодий театр, 
Театр на Лівому березі, 
театри «ДАХ», «Відкритий по-
гляд» (Київ, вул. Прорізна, 17; 
просп. Броварський, 25; 
вул. В. Васильківська, 136; 
вул. Іллінська, 9)
Цьогоріч глядачі матимуть змогу оці-   
нити тексти українських авторів та  
найкращі здобутки драматургії По -
льщі, Росії, Грузії та Сербії. У межах 
дійства читатимуться п’єси «Вій. До-   
кудрама» (Наталя Ворожбит, 
Україна), «Між нами 
все гаразд» (Дорота 
Масловська, Поль-
ща), «Мор  фологія» 
(Саша Дєнісова, Ро-
сія), «Апельсинова 
шкіра» (Мая Пелевч, 
Сербія) тощо.

Анонси

Довгоочікувана 
екранізація Гантера С. 
Томпсона нагадує солодку 
обіцянку, яка в кращому 
разі є лише спогадом 
минулого, у гіршому – 
галюцинацією

бувають у Пуерто-Рико, яке лихоманить масо-
вими маніфестаціями. І це своя територія Ган-
тера Томпсона, любителя заворушень, зброї, 
наркотиків та інтриг. Проте в «Ромовому щоден-
нику» Томпсон з’являється навдивовижу рідко. 
У це важко повірити, та все відбувається, як у 
тому анекдоті про поручника Ржевского, коли 
козирний туз не зіграв, бо розклад був такий. За 
всієї поваги до англійського режисера Брюса Ро-
бінсона, що 1987 року зняв непоганий фільм 
«Віт нейл і я», треба сказати одне: він не в часі… 
Востаннє підходив до камери за 17 років до по-
чатку зйомок «…щоденника», а без практики 
часто буває так, як сталося з Юрієм Іллєнком на 

Г
отель, п’яний Джонні Депп, за мотивами ро-
ману «батька» гонзо-журналістики, – все, 
що треба, аби розбурхати застиглу пам’ять 
для відтворення потужного вибуху моло-

дості під назвою «Страх і ненависть у Лас-Вегасі», 
найкращого наркоманського кіно всіх часів і на-
родів. Саме з цим бекграундом приходиш на «Ро-
мовий щоденник», чекаючи на своєрідний сик-
вел чи бодай приквел. Але його не буде... Ніби 
все на місці, й до вже названих складових орга-
нічно домішуються газета, «яку нікому не цікаво 
читати», червоний кабріолет, щоденні пиятики і 
трохи сильнодіючих препаратів. Як нововве-
дення з’являються неймовірно гарна краля Ам-
бер Херд, шалений журналіст кримінальної та 
релігійної хроніки Джованні Рібізі й гламурний 
аферист Аарон Екхард. Усі вони 1960 року пере-

22–30 жовтня 23 жовтня, 19:00З 21 жовтня, 17:00
Sense

Галерея «Коралі»
(Львів, вул. Менцинського, 5)
До авторів робіт цієї виставки на-
лежать не лише молоді українські 
фотографи, такі як Юрій Салабай 
чи Ірина Василенко, а й знані за 
кордоном майстри фотомистецтва 
Едуард Странадко, Олександр Ран-
чуков, Юрій Ковальчик. На вистав-
ці будуть представлені світлини, 
виконані в рідкісних унікальних 

техніках амбротипії, 
ойлпринту, гуміа-
рабіку, цианотипії, 
тинтайпу, емульсіогра-
фії. Загалом експози-
ція витримана у стилі 
«сенситивного фото», 
яке відбиває енерге-
тику об’єктів зйомки, 
переживання і настрій 
фотографа.

Ромові 
випари

«Ромовий 
щоденник».
У кінотеатрах 
України
з 20 жовтня
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До 13 листопада
«Земля»

Черкаський обласний худож-
ній музей
(Черкаси, вул. Хрещатик, 259)
Земля як чиста матерія, на якій 
«виросло» мистецтво, – така ідея 
проекту арт-центру «Я Галерея». 
За задумом куратора Павла Гудімо-
ва, виставка є тотальною інсталя-
цією. Це реекспозиція третього 
поверху та діюча модель Музею 
сучасного мистецтва, експонати в 
якій розміщені за трьома категорі-
ями: земля як першооснова, ліс як 
середовище існування та полюван-

ня як втілення людських 
амбіцій і бажань. Серед 
авторів – Олена Бланк, 
Тіберій Сільваші, Антон 
Логов, Олександр Сухо-
літ, Олександр Чекме-
ньов, Андрій Сагайда-
ковський та ін. 

28–30 жовтня28 жовтня, 19:00

«Аве Марія», який взяв її до рук після 39 років 
операторської бездіяльності з часів «Тіней забу-
тих предків». «Ромовий щоденник» безбожно 
відстає за ритмом від того, на що сподіваєшся пе-
ред зустріччю зі смачною, іронічною та бурхли-
вою прозою Томпсона. Дотепи у фільмі є, фір-
мова критика системи теж, але в проміжках між 
позіханням, яке починається вже на 30-й хви-
лині і з невеличкими паузами триває до фіналу. 
І єдині бажання, які виникають після перегляду 
стрічки, – це викурити цигарку й перечитати 
Томпсона. Що теж не погано.

Ярослав Підгора-Гвяздовський

Jazz in Kiev

МЦКМ
(Київ, вул. Інститутська, 1)
Серед знаменитостей IV Між-
народного фестивалю джазу – 
бразильська співачка Таня Марія, 
польське тріо Марцина Васи-
левського, американці Madness 
Orchestra, квартет барабанщика 
Антоніо Санчеса та квінтет басиста 
Стіва Своллоу. Як завжди, в межах 
фесту джазові кінопокази Леоніда 
Гольдштейна. На малих поціно-
вувачів чекає дитячий джазовий 
майстер-клас під керівництвом 
Олексія Когана. Закри-
ватимуть фестивальну 
програму зірки smooth-
джазу: американський 
гурт Fourplay, джазова 
імпровізація яких 
містить елементи R&B 
та попу. 

«Ляпис Трубецкой»

StereoPlaza
(Київ, вул. Кіквідзе, 17)
Білоруські панк-рокери при-
їдуть до української столиці, щоб 
представити нову концертну 
програму під назвою «Грай». 
До неї ввійдуть найвідоміші та 
найулюбленіші хіти з останніх 
чотирьох альбомів гурту. Але, як 
завжди на їхніх концертах, не 
обійдеться й без сюрпризів. Під 
час виступу музиканти обіцяють 

презентувати київській 
публіці кілька нових 
пісень, над яким вони 
зараз працюють. Можна 
не сумніватися, що пред-
ставлені композиції в 
стилі «ляпісів» одразу 
ж завоюють любов та 
прихильність шануваль-
ників.

CD

Noel Gallagher's High Flying Birds. 
«Noel Gallagher's High Flying Birds»
Екс-оазівець Ноел Ґаллахер для запису нової пла-
тівки скооперувався з колишнім колегою по гур-
ту клавішником Майком Роувом, барабанщиком 
Lemon Trees Джеремі Стейсі та перкусіоністом 
Ленні Кастро. Здається, що в його сольному про-
екті звичний оазівський звук помістили в діжку, 
закрили згори й зберігали якраз оті два роки, що 
минули відтоді, як він полишив команду. А коли 
дістали, саунд став насиченішим та повнішим. Як 
і личить протриманому в діжці продукту.

Tori Amos. «Night of hunters»
У своєму 12-му альбомі американська піаністка 
заспівала з донькою та племінницею. І це додало 
зовсім іншого, нового присмаку до музики, тек-
стів та вокалу Торі Еймос. Незмінними лишили-
ся «фірмові» елементи її творчості – чуттєвість і 
драматизм. Сама Торі розповідає, що музика до-
помагає їй краще виражати біль. Судячи з текстів, 
під час запису його було вдосталь. Але, як і завжди 
у Еймос, навіть страждання тут звучить світло та 
піднесено.

Björk. «Biophilia»
Спершу музичний проект і восьмий повний аль-
бом ісландської діви мав вийти 27 вересня. Але 
Бйорк заспівала «живцем» кілька пісень, подума-
ла й перенесла дату виходу, щоб доробити. В ре-
зультаті маємо, наприклад, чотирьох арфісток у 
пісні «Moon», де партія кожної відповідає певній 
фазі місяця. В цьому релізі співачка всіляко по-
казує нам любов до природи. Щоправда, повніс-
тю насолодитись нею зможуть лише власники 
iPad – пісні-бо від початку випускали як додатки 
до планшета.
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СЛІД ЖОВТОГО ЛеЛеКи 
У Шанхаї можна одягнутися 
з ніг до голови за $100, 
а хабарі мають давати 
навіть мерці

Автор:  
Маргарита 
Ормоцадзе
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Жовтий лелека покинув  
наші краї,

Тільки Вежа лишилася 
пам’яттю про птаха.
Я наповнюю свій келих 
і в річку виливаю вино.

Хвилі емоцій здіймаються 
в моєму серці.

Мао Цзедун. 
«Вежа жовтого лелеки»

Х
лопці зі скандинавською 
зовнішністю ввічливо ус -
міхаються з-за широких 
вікон інвестиційних бан-

ків та високотехнологічних кор-
порацій. Їхнє місце – завжди 
край вікна чи входу в офіс, і своєю 
усмішкою люди-вітрини зароб-
ляють від $1,5 тис. за місяць. 
Вони можуть не знати тонкощів 
інвестиційного аналізу й не ро-
зуміти особливостей коливань 
індексу Доу – Джонса; шанхай-
ські бізнес-ділки охоче платять 
їм лише за присутність біля две-
рей. Роль – заманювання ман-
дрівних американців та європей-
ців «своїми обличчями». Щоб не 
відлякувати потенційних клієн-
тів, корпорації наймають на ро-
боту молодиків та дівчат неазій-
ської зовнішності. Англійська чи 
інші світові мови навіть у Шанхаї, 
найбільш європеїзованому і про-
сто наймасштабнішому мегапо-
лісі Піднебесної, зазвичай є екзо-
тикою – на вулицях вас зрозуміє 
кожен сотий, хоча в Пекіні шан-
сів на це взагалі катма.

Розвиток шанхайського регі-
ону почався з провінційного ри-
бальського містечка, у XVI сто -
літті тут з’явилася митниця. Еко-
номіка почала розквітати зав  - 
дяки місцевому протекціонізму 
та опіуму. Китайська влада в тор-
гових справах підтримувала на-
ціональний експорт і забороняла 
бартерні угоди з іноземцями, че-
рез що купці Старого світу мали 
сплачувати за першокласні чай, 
шовк та порцеляну золотом і срі-
блом. Однак англійці бажали 
розраховуватися не дорогоцін-
ними металами, а опієм з азій-

ських колоній. У середині 
XIX століття Британська імперія 
вела так звані опіумні війни з ди-
настією Цин через заборону єв-
ропейським компаніям прода-
вати опіум. Суперечка закінчи-
лася дозволом для іноземців на 
вільну торгівлю в Шанхаї.

Через постійні конфлікти, в 
центрі яких опинялося місто, 
тут дефіцит історичних пам’я -
ток. Тож дивитися на історичний 
Китай краще в столиці чи інших 
куточках країни, а сюди їдуть 
задля драйву великого кібер-
панківського мегаполіса. Основ-
 ні туристичні принади – ділові 
квартали на берегах річки Ху-
анпу, притоки Янцзи. З одного 
боку, модернові будівлі в цен-
тральноєвропейському стилі, 
дивом урятована спадщина біз-
несменів Старого світу. З ін-
шого – азійський Вавилон із 
хмарочосами корпоративних 
святилищ і телевежею «Перлина 
Сходу». Навіть над стародавніми 
храмами та парками здійма-
ються скляні новозбудовані ве-
летні. Відчуття феєричне: відпо-
чиваєш у садку династії Мін, 
споглядадаєш золотих рибок, а у 
воді «пливе» відображення Все -
світнього фінансового центру чи 
іншої якоїсь мегаспоруди.

БеЗПеЧНА СУЧАСНІСТь
Місто працелюбів прокидається 
о шостій ранку, тому вже о 
дев’ятій вечора половина шан-
хайців бачать солодкі сни, і на ву-
лицях не зустрінеш ні гуляк, ні 
закоханих. Нічне життя тут зосе-
реджене біля парків та клубів, 
більша частина мегаполіса стає 
містом-примарою. Прогулянка 
цими порожніми вулицями, як 
обіцяють місцеві, – справа ціл-
ком безпечна. Під хмарочосами 
сплять люди в ковдрах чи просто 
загорнуті в коробки. Це не без-
притульні, а сезонні заробітчани, 
що приїхали до багатомільйон-
ника з провінції, – здебільшого 
будівельники.

З безпекою в Шанхаї все і 
справді дуже налагоджено. У 

ЯК ДІСТАТиСь І ЯК ПеРеСУВАТиСЯ МІСТОМ

Долетіти до найбільш європеїзованого міста Китаю дешевше, ніж до сто-
лиць Старого світу: якщо брати квитки за півроку, подорож в обидва кінці 
обійдеться у $300–400. Повітряним шляхом дістаються здебільшого через 
Москву, Париж або Амстердам. Рейс триває вісім-дев’ять годин.
Шлях від аеропорту «Пудун» до міста можна проїхати автобусом (близько 
години часу) або швидкісним потягом «Маглев» (15 хвилин). Пересуватися 
мегаполісом можна як на метро, так і в таксі. Підстрахуватися від мовного 
бар’єру можна, маючи із собою візитки місць, до яких хочете потрапити.

Східно-Китайське 
море

Західно-Корейська 
затока

Затока
Бохайвань

Жовте
море

Циндао

Аньшань

Нанкін

Ханчжоу

Сучжоу

Тяньцзінь

Шанхай

Цзінань Яньтай

ПЕКІН

№ 43 (208) 21 – 27.10.2011|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|63

поДороЖі|НАВігАТоР



парках удень можна побачити 
молодиків, котрі куняють на лав-
ках, із розстебнутими піджа-
ками: з кишень випирають мо-
білки й гаманці. Сплять і не бо-
яться, що якийсь поганець 
«позичить» кревно зароблені чи 
телефон. Як і ті заробітчани під 
хмарочосами. Усі гроші вони від-
силають додому, в провінцію. Їх-
ній заробіток – $500–600 за мі-
сяць, і не витрачати цих коштів – 
їхній власний вибір. Хоча 
винайняти невелику квартиру 
біля центру можна за $200. А ось 
за платню людини-вітрини в пів-
тори тисячі доларів у Шанхаї 
можна вести більш ніж при-
стойне життя, особ ливо якщо 
тобі нема й 30 років.

ВІЛьНА ТОРГІВЛЯ НА ВСІ СТО
Головна перевага давньокитай-
ської традиції торгівлі – можли-
вість торгуватися де завгодно, 
крім ресторанів. Ринки й великі 
магазини готові до знижок, навіть 
якщо на речі стоїть цінник. Не по-
торгуєшся – тебе просто не пова-
жатимуть. Тут уже спра  ва у насо-
лоді від мистецтва спілкування – 
свій зиск торговець отримає, але 
якщо людина не збиває ціни, така 
угода гарною бути не може апрі-
орі. Це те саме, що відібрати 
гроші, й таке шанхайцям не при-
носить ані самоповаги, ані вдово-
лення. Знати китайську чи ан-
глійську в цій ситуації не потріб-
 но – інтуїція, жести й калькулятор, 
на якому обидві сторони угоди 
показують свою ціну, дають змогу 
вільно спілкуватися з шанхай-
ськими малими підприємцями.

Після торговельних центрів 
Піднебесної, де сувенірку купу-
ють на кілограми, витрачати 
гроші в українських магазинах 
не виникає бажання. Адже в нас 
спекуляція сягає 1000% (і це з 
урахуванням витрат на переве-
зення отого добра). За $100 у 
Шанхаї можна одягтися з голови 
до ніг. До речі, долари на місце-
вих ринках приймають вільно. 
На вулицях іноземців підстерігає 
армія юнаків, які приторговують 
фальшивими айфонами та ро-
лексами по 90… ні, 70… ні, по 
50 баксів. До речі, підробки до-
сить якісні й, можливо, про -
служать власникові довше, ніж 
придбані в деяких київських 
крамницях товари. Стандартний 
прайс на сувенірні календарі, 
ручки чи традиційні гарбузи – 
«one dollar». Але, витративши 

кілька хвилин на емоційну роз-
мову з молодиком, можна за той 
самісінький «зелений» придбати 
п’ять таких ручок чи календарів.

КУЛьТ ПОеТА
Кожен 30-й читач журналу 
Intelligent Life (культурний про-
ект тижневика The Economist) на 
запитання: «Яке місто є столи-
цею світу?» – відповів: «Шан-
хай». Отже, у відповідному рей-
тингу цей багатомільйонник на 
п’ятій сходинці після Нью-
Йорка, Лондона, Сінгапура й Ва-
шингтона. Але тутешні жителі 
не сумніваються, що саме їхній 
мегаполіс посідає першу пози-
цію, бо з якого б то дива уже 
200 років саме на береги Хуанпу 
прагнули потрапити люди з усіх 
куточків Китаю та світу?

Китайці люблять здоровий 
спосіб життя, шопінг, роботу й 
Мао. Якось я сиділа в ресторації із 
25-річною дівчиною, котра пра-
цює в Шанхаї. Ми розмовляли 
про літературу. Вона дістала 
книжку китайською і презенту-
вала її як творіння найкращого й 
найсвітлішого поета. «Конфуцій? 
Лі Бо?» – допитувалася я. «Ні, 
Жунь Чжі», – дівчина назвала 
друге ім’я Мао Цзедуна. Для міс-
цевих, навіть молоді (звісно, з бла-
гополучних сімей, рідні яких не 
відчули проблем із владою), «ве-
ликий керманич» залишається 
взір цем. Критикувати компартію 

САД РАДОЩІВ.
Парк Юйюань – один із 
небагатьох історичних 
куточків у центрі 
мегаполіса

ГРА З ЦІНАМИ. 
Торгуватись у Шанхаї – 
це гарний тон. Якщо ви 

цього не робите, вас 
не поважатимуть
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громадяни Китаю навіть у закор-
донних подорожах бояться – хоч 
скільки питай, усе їх влаштовує. 
Поганого слова не почуєш ані про 
засновника КПК, ані про сучасне 
керівництво.

ІНДУЛьГеНЦІЯ 
ПО-ШАНХАйСьКи
Коли вам здається, що ваша дру-
жина забагато ходить крамни-
цями або що ваш чоловік непо-
мірно їсть, – завітайте до Шан-
хая. Адже тут ці дві речі є 
культовими, і жоден україн-
ський торговельний центр, на-
віть у періоди розпродажів, ні-
коли не побачить стільки щас-
ливих та зацікавлених людей, 
скільки їх щодень обслуговують 
магазини цього міста. Десяти-
річчями китайці скніли за ме-
жею бідності. Навіть зараз стар-

ВАРТО ПОБАЧиТи

«Маглев» – потяг на магнітній подушці, курсує між аеропортом «Пудун» та 
Шанхаєм. Трасу 30 км завдожки він долає зі швидкістю 350 км/год.
Парк радощів Юйюань – садок династії Мін у старовинному районі Шан-
хая, створений у XVI столітті місцевим чиновником у подарунок своєму 
батьку, міністрові покарань.
Панорама ділового центру «Пудун» із 430-метровою телевежею «Пер-
лина Схо ду», хмарочосами Шанхайського всесвітнього фінансового цен-
тру та «Цзін Мао».
Набережна Хуанпу, притоки однієї з найбільших річок світу – Янцзи.
Храм Нефритового Будди – монастир XIX століття з коштовною релік-
вією – скульптурою Будди, привезеною до Шанхая з Тибету.
Лунхуа – монастир «Сяйво Дракона» III століття, з пагодою та залом із 
500 золотими скульптурами архатів – адептів буддизму, які за повір’ям ви-
йшли з кола перероджень.

Міжнародні 
телефонні розмови 

в Китаї              
за допомогою 
ТревелСімки: 

вихідний тариф –  

$0,75/хв
вхідний дзвінок – 

$0,00/хв  

 ше покоління, вітаючись, питає 
не «як твої справи», а «чи їв ти 
сьогодні». Після економічних 
реформ частина нації, якій по-
щастило переїхати до великих 
міст, просто пішла у «відрив» – 

РІЧКА З ЖОВТИМИ 
БЕРЕГАМИ.

Русло Хуанпу 
поділяє Шанхай 

на східний Пудун 
та західний Пусі

ВІДКРИТІ ХРАМИ. 
В Китаї 

розповсюджений 
номенклатурний 

буддизм

дешеві і якісні товари, доступна 
й різноманітна провізія.

Їжа – окрема тема. Якщо 
шанхайці хочуть зробити комусь 
чи собі приємно, вони йдуть до 
ресторації, де починається справ-
жня вакханалія смаку. Але по-
трапити до пекла за гріх нена-
жерливості їм не страшно: у місті 
за долар можна придбати 1 млрд 
«золотого паперу» – офіційної 
валюти потойбіччя, що її спалю-
ють на кладовищах чи просто в 
домашніх ритуальних пічках. 
Спопелівши, валюта потрапляє 
прямісінько на той світ, до праба-
бусь та прапрадідів. Ці паперові 
мільярди китайські пращури ви-
користовують за призначенням – 
як хабарі для духів та божеств по-
тойбіччя, від рішення яких зале-
жить тамтешній комфорт душі. 
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ПАРФУМи
Маленький флакон. Порожній. 
Та коли директор Володимир-
Волинського історичного му-
зею відкрив його, з’явився ледь 
чутний запах. Легкий і чарів-
ний. Це стало найжахливішим 
враженням, хоча перед тим нам 
показували потрощені прикла-
дами гвинтівок дитячі голівки, 
штабелі кісток, шурфи, що 
свідчать про масштаб братсь-
ких могил нещасних в’язнів, 
яких похапцем стратили енка-
веесівці в 1941 році (див. Тиж-
день, № 39/2011). Там, на роз-
копках, було страшно й боляче, 
сльози душили, але в кімнатці 
музею біль став зовсім не-
стерпним. Живий запах парфу-
мів, що тішив колись невідому 
юнку. «Обов’язково підіть до 
церкви перед відрядженням», – 
попереджали знайомі архео-
логи з Волині. Була й перед, і 
після. Не допомагає. Болить. 

КРиЛА І ВСе ТАКе ІНШе
Не знаю, що скажуть професійні 
ентомологи, але я чимдалі біль-
 ше утверджуюсь у думці, що го-
ловною життєвою формою є не 
метелик, а гусінь. Комаха може 
існувати якихось кілька годин, і 
жодного разу не їсти. А личинка 
іноді живе роками й завжди має 
апетит. Є навіть такі екземпляри, 
що розмножуються, не стаючи 
«дорослими» комахами. Але ко-
лись предки сучасних личинок 
якось розвинули хитрий засіб, 
щоб плодитися на великих тери-
торіях, – крила. Тому метелики, 
мухи чи крилаті мурашині «ко-
ролеви» – це лише свого роду ор-
гани розмноження своїх личинок 
(так само, як робочі мурахи чи 
бджоли – органи харчування 
своїх «повелительок»). Словом, 
метелик – це дрібна стадія в 
житті гусені, а не навпаки. Проте 
люди завжди сприймають за 
головне те, що яскравіше.  

ПРиРеЧеНІ  
НА ГРУБІЯНСТВО
Чому наші громадяни стають де-
далі більш непоступливими, розу-
мієш після спілкування з праців-
никами сервісних служб. Якщо ти 
дзвониш туди й чемно та ввічливо 
просиш допомогти і якщо про-
блема потребує від консультанта 
творчого нестандартного підхо-
 ду – 90% гарантії: тебе або нагоду-
ють обіцянкою, або скинуть із 
розмови. Нехай, мовляв, хтось ін-
ший старається. Проте варто різ-
кими карбованими фразами по-
чати вимагати виконання сервіс-
ною службою її обов’язків  – стає- 
ть ся диво. Проблема вирішується 
швидко й ефективно. Бо консуль-
тант одразу бачить – із цим клієн-
том сперечатися собі дорожче. Ви-
ходить, щоб тебе обслуговували 
гарно, – треба стати грубіяном. 
Цікаво, а працівники сервісних 
служб не скаржаться, що люди 
такі нечемні? 

Інна  
Завгородня

ЛєНІН У ДВОРІ
Нещодавно помітила його бюст 
у дворі під дашком сусіднього 
будинку в колишній промзоні. 
Простояв там, певно, всі ці 
роки, спостерігав за невдалими 
потугами молодої демократії, 
але нікуди не подівся. Часом 
важко усвідомити, що СРСР – 
це і є наше недалеке минуле. 
Серед нас усе ще ходять радян-
ські люди. Подекуди залиши-
лися не тільки вулиці Чекістів, 
а й самі чекісти. Дуже легко 
вважати винними в усіх наших 
бідах москалів або східняків. 
Набагато важче усвідомити, що 
страшну історію здійснював 
увесь той «народ», який при-
стосувався до її карколомних 
віражів, вижив і дав життя но-
вому поколінню, але натомість 
майже втратив самоповагу. 

НА РОЗІ ДЖОБСА  
й «НАХТІГАЛЯ»
Майже одночасно в селі Рай-
лів (Львівщина) за рішенням 
сільради з’явилася вулиця Во-
яків легіону «Нахтігаль» (що-
правда, лише на три дні), а в 
Тернополі – ініціатива вулиці 
Стіва Джобса. Скидається на 
те, що в Західній Україні, яка 
за останні 20 років майже по-
вністю відмовилися від радян-
ської топоніміки, виник го-
стрий дефіцит іншомовних 
назв вулиць. Наступним кро-
ком має стати гасло «Терно-
піль – колиска айфонів». А 
далі – проспект Майкла Джек-
сона і Майкрософ тівський ра-
йон, Тотенкопфштрасе і площа 
Цукерберґа – чим не турис-
тичні принади? 

Не ВІРЮ!
«Чуєш запах Півдня?» – запи-
тує мене фура, що проїздить 
київською вулицею. Не чую, бо 
не вірю в миколаївське пиво, 
зварене в Чернігові, а чернігів-
ське в Харкові. Тим, що україн-
ські пивзаводи скуповують за-
хідні крупні інвестори, нівелю-
ється сама вартість бренда. 
Приклад: знайомий із діа-
спори, що завітав на кілька 
днів до Києва, просить при мені 
українське пиво. Барменша, по-
чувши акцент, пропонує до-
рожче: «А може, вам німецьке?» 
Він не погоджується. Тоді ніби 
компроміс: «Ну беріть тоді 
«Старопрамен», це ж україн-
ське!» Сходимося на «Білому 
чернігівському»... Поєднати Пра -
 гу з Миколаєвом у Чернігові – 
чому б і ні?  

Роман  
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