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НАпАД  
яК ОБОРОНА п

ісля так званого афганського штурму Верховної Ради, 
20 вересня цього року, прорив до неї ліквідаторів аварії 
на ЧАЕС бачився як відпрацювання відомого сценарію. Та 
сама штовханина з міліцією, ті самі парламентери від мі-

тингувальників, той самий Тігіпко, який спершу каже про відсут-
ність грошей на соціальні пільги, а потім дивним чином «знахо-
дить» їх і цим заспокоює народний гнів. Усе ніби стандартно. Але 
покласти край протестам і компромісам, схоже, вирішив сам пре-
зидент, котрий завдяки своєму оточенню, як ніхто в країні, знає, 

щó насправді коїться в реальності: «Мені правоохоронні органи 
кажуть, що зараз йде скупка зброї і підготовка до збройних напа-
дів на органи державної влади. Люди втратили страх і совість. Хто 
це організовує? Не ті, кому найважче живеться. Ті, кому найважче, 
мовчать, чекають, терплять», – заявив Віктор янукович. прези-
дентську правоту підтверджуватимуть обшуками і вилученням 
зброї як доказ лихих намірів чорнобильців, «афганців» та інших, 
кому живеться «добре»?

Фото: ОЛЕКСАНДР ЧЕКМЕНЬОВ, АНДРІЙ ЛОМАКІН
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Тиждень 
в історії

Запрацював Київський 
телецентр на Хрещатику, 
26. Народження українського 
телебачення, яке потім дуже 
швидко маргіналізувалося

До Львова прибув 
потяг із Відня – цей 
день вважають 
початком історії 
залізниць України

Під контролем 
Австро-Угорщини та 
Німеччини утворено 
Королівство польське

4 листопада 1861 року 5 листопада 1916 року 6 листопада 1951 року

потужний землетрус 
у перу. Загинули 83 
людини 

Європейський парламент 
ухвалив жорстку 
резолюцію щодо ситуації 
в Україні

В італійському місті 
Асізі на спільну молитву 
зібралися представники 
різних релігій

27 жовтня 28 жовтня 29 жовтня

«Б
ілорусь і Україна бажають отримати 
економічні блага Євросоюзу без того, 
щоби поділяти його цінності. Ми ма-
ємо дати їм змогу самим визначи-

тись», – берлінська Der Tagesspiegel у статті «ЄС і 
Україна. Трошки диктатури» і з німецькою пря-
мотою формулює думку, яка після вироку у справі 
Тимошенко 11 жовтня домінує в деяких кабінетах 
керівних офісів ЄС і провідних країн Союзу. Укра-
їна має сама визначитись, який шлях обирає. 
Якщо європейський, то це має відбутися через 
сприйняття і втілення в життя (включно із зако-
нодавчими формулюваннями і практикою право-
застосування) європейських цінностей: демокра-
тії, прав людини, правової держави, в якій закон 
один для всіх. Від повторення цих слів із високих 
трибун їх сприйняття притлумлюється. Але річ у 
тім, що для європейців ці принципи справді важ-
ливі. І вони можуть відрізнити, коли їх справді на-

магаються дотриматись, а коли симулюють. «Ми 
не наївні», – посол Франції в Україні Жак Фор на 
публічній лекції у Книгарні «Є» стверджує, що єв-
рочиновники розуміють, з ким мають справу в на-
шій країні. Однак лише після судового рішення, 
ухваленого всупереч застереженням європейців, 
котрі, як їм здавалося, українська влада чула, роз-
віялися останні сумніви.
Одними з перших кроків, якими відреагував ЄС, 
стало перенесення зустрічі Януковича з керівни-
цтвом Союзу і ухвалення резолюції Європарла-
менту, якою подальший поступ євроінтеграції 
України поставлено в пряму залежність від вико-
нання низки вимог. Перш за все «чесного і неупе-
редженого» суду як над опозиціонерами (Тимо-
шенко, Луценком та іншими), так і над діячами ни-
нішнього режиму, яких затримали протягом 
останнього року. Далі – вимоги щодо принципових 
реформ, насамперед судово-правової, проведення 

Автор:  
Андрій Скумін

ВІДЧУЖЕННя

НА чАСі|тЕнДЕнЦіЇ тижня
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На Харківщині 
народився український 
письменник Олесь 
Досвітній (розстріляний 
ОДПУ 1934-го)

помер Джек пеленс 
(Володимир Палагнюк), 
актор українського 
походження, володар 
«Оскара»

В Італії засновано 
Національну 
фашистську партію 
на чолі з Беніто 
Муссоліні

7 листопада 1921 року 8 листопада 1891 року 9 листопада 1976 року 10 листопада 2006 року

У Києві створено 
Українську 
громадську групу 
сприяння виконанню 
Гельсінських угод

НАТО 
припинило 
бойову 
операцію в 
Лівії

«Бунт машин» у 
Росії: скасування у РФ 
переходу на зимовий 
час спровокувало збій 
електронних приладів

У Білорусі одночасно 
зросли ціни на громадський 
транспорт, послуги ЖКГ та 
мобільний зв’язок. Збільшено 
акцизи на алкоголь та пальне 

30 жовтня 31 жовтня 1 листопада
президент 
звільнив двох 
губернаторів: 
львівського та 
запорізького

2 листопада
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о
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реальної боротьби з корупцією, а не використання 
влади з політичною метою. Якщо мовою резолюції, 
то «зміцнення верховенства права та внутрішні ре-
форми, зокрема, боротьба з корупцією, яка викли-
кає довіру, необхідні не лише для укладення Угоди 
про асоціацію та поглиблення відносин між ЄС та 
Україною, а й для зміцнення демократії в Україні, і 
має важливе значення для укладання та ратифіка-
ції угоди (про асоціацію і про вільну торгівлю. – 
Ред.)». Резолюція закликає керівництво ЄС про-
вести зустріч із Януковичем для «вирішення сер-
йозних проблем, які постали перед українським 
урядом, та для відновлення конструктивного діа-
логу, який може привести до парафування Угоди 
про асоціацію за умови значного прогресу з техніч-
них і важливих політичних перешкод, які все ще 
мають місце». Зустріч мала би відбутися до саміту 
Україна – ЄС у грудні цього року.
Однак, схоже, заклики, як кажуть англійці, «по-
трапили у глухе вухо». МЗС України навіть вважає 
їх свідченням готовності Європи до подальшого ді-
алогу, а міністр Табачник поспішив «посрамити» 
європолітиків, витлумачивши резолюцію як «на-
каз» зустрітися з Януковичем. Ані слова (не кажучи 
вже про дії) щодо цінностей, про які говорить Єв-
ропа. Ба більше, у виступах можновладців звучать і 
предметні ознаки відмови від Європи. Так, віце-
прем’єр Сергій Тігіпко наголосив, що підписання 
Україною угоди про зону вільної торгівлі у рамках 
СНД значно наблизило нашу країну до вступу до 
Митного союзу (та й сам документ має певні ознаки, 
характерні для такої форми інтеграції (див. Тиж-
день, № 44/2011). 
Європа наразі не виробила єдиної позиції щодо 
того, що робити з Україною та її керманичами. Три-
вають консультації, згортаються раніше висунуті 
ініціативи, зокрема, за даними джерел у представ-
ництві ЄС, Союз може обмежити допомогу безпосе-
редньо уряду України, зосередившись натомість на 
предметних питаннях, наприклад, на судовій ре-
формі, і підтримці неурядових організацій. 
У кожному разі реакцією бюрократичної машини 
ЄС на «сигнали» від влади у Києві буде сповіль-
нення руху по всіх напрямах співпраці, очіку-
вання і спостерігання. Тож не допустити відчу-
ження України від Європи тепер може лише 
українське суспільство.

107 голосів «за», 52 країни утрималися й 14 проголосували проти – 
таким є підсумок обговорення питання повноцінного членства Па-
лестинської автономії в ЮНЕСКО (освітньо-культурно-наукове 
крило ООН). США, Канада та Німеччина сказали «ні», Велика Бри-
танія утрималася, Франція проголосувала «за». Україна також 
утрималася. Однак 107 голосів вистачило для набуття членства в 
ЮНЕСКО. Юридично претендувати на це можуть лише суверенні 
держави, тому ця ухвала набуває символічного значення. Наразі в 
ООН розглядається заявка Палестинської автономії щодо членства 
в організації та визнання її державності. Проявом «поваги та до-
віри» назвала це рішення генеральний директор ЮНЕСКО бол-
гарка Ірина Бокова, визнавши, однак, що політичні виклики, які 
воно за собою несе, можуть позначитися на «універсальності та фі-
нансовій стабільності» організації. Держдеп США вже назвав рі-
шення «незрілим» та заявив, що Америка не виділятиме в листо-
паді ЮНЕСКО запланованих раніше $60 млн.  

Ворота в ООН

Продовження теми 
на стор. 10–12

Цензура онлайн
Регулювати ЗМІ прямими директивами чи за допомогою «темни-
ків» – учорашній день. Сучасні технології теж можуть прислужитися 
цензорам. Приклад подає Росія, де 1 листопада був презентований 
«Програмно-апаратний комплекс контролю» – автоматизована сис-
тема, яка має вивчати онлайн-ресурси, зареєстровані як ЗМІ, на пред-
мет «небажаної» лексики та зображень (офіційно йдеться про бо-
ротьбу з екстремізмом і порнографією). Звіти про порушників розгля-
датиме Роскомнадзор, що вирішуватиме, які санкції вжити щодо 
сайтів-порушників. Російський інтернет-цензор має запас із 5 млн 
крамольних словосполучень, тож за бажання «під статтю» можна 
підвести не тільки справжніх екстремістів. 
Цілком можливо, що досвід «старших братів» перехопить й україн-
ська влада, але з урахуванням власних напрацювань. Верховна Рада 
у першому читанні ухвалила закон про захист суспільної моралі, де-
які з нововведень якого, ймо-
вірно, використовуватимуть 
для розправи з незалежними 
ЗМІ. Зокрема, реанімована 
Нацкомісія з моралі зможе 
вимагати через суд закриття 
будь-якого мас-медіа, в ді-
яльності котрого її представ-
ники помітять порушення 
«моральних» норм (див. 
стат  тю на http://tyzhden.
ua/Politics/34444). 
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80 млн робочих місць 4,95 млн грнНа 800 тис. осіб
зросла кількість безробітних в Україні 
за 2008–2010 роки. Дані Міжнародної 
організації праці

має створити світова економіка задля 
того, щоб досягти докризових показни-
ків зайнятості. Дані МОП

витратить уряд на перевірку 
ефективності використання бюджетних 
коштів у 2008–2009 роках (період 
прем’єрства Тимошенко)

МиКОЛА АЗАРОВ
розсмішив учителів
Під час виступу на з’їзді праців-
ників освіти прем’єр 
заявив, що цьогоріч 
педагогам п’ять(!) 
разів підвищували 
зарплати, чим ви-
кликав їхній сміх.

МиХАЙЛО ДОБКІН
незадоволений театром
Голова Харківської 
ОДА натякнув, що 
в регіоні забагато 
театрів, тож цю 
«проблему» варто 
винести на громад-
ські слухання.

ЕДУАРД пРУТНІК
полює на алмази
Депутат від ПР став 
власником велико-
го пакета акцій 
компанії Namakwa 
Diamonds, що 
видобуває алмази 
у південних країнах 
Африки.

РОМАН ЛАНДІК
«відмазується»
Він підписав мирову уго-
ду з побитою ним Ма-
рією Коршуновою. 
Батько «мажора», 
нардеп Володимир 
Ландік, наполягає на 
тому, що дівчина 
вчинила замах на 
життя сина.

5 ОБЛиЧ МАЙЖЕ СЕРЙОЗНО

2100 рік = 10 млрд
31 жовтня населення планети перевищило семимільярдну позначку. Американське 
видання The Business Insider оприлюднило прогноз, відповідно до якого 2100 року 
на Землі житимуть 10 млрд людей (ООН передбачає два взаємно протилежні варіан-
ти – збільшення до 15,8 млрд або скорочення до 6,2 млрд). Стрімке 
примноження кількості населення, за прогнозами експертів, поглибить 
соціальні проблеми, зате середня тривалість життя зросте на 13 років – 
від 68 до 81.
За даними 
The Business 
Insider 
та
міжнародних 
організацій

Середній ▶ 
вік – 81 рік 
(нині – 68)

◀ Найбільші міста 
(понад 20 млн): Пекін, Делі, 
Джакарта, Мехіко, Мумбаї, 
Сан-Паулу, Шанхай

◀ Населення
10 млрд 
(нині – 
7 млрд)

◀ Населення 
Африки – 
3,6 млрд 
(нині – 1 млрд)

Населення ▶ 
США – 

478 млн 
(нині – 311 млн)

◀ Відсоток 
людей 
віком 
понад 
65 років – 
22,3% 
(нині – 7,6%)

пРОГНОЗ

ВЛАДІМІР АНДРЄЄВ
не подужав української
МЗС України презен-
тувало генконсулу 
РФ у Криму підруч-
ник з української. У 
відповідь дипломат 
назвав такі дії «клоу-
надою».

8|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 45 (210) 4 – 10.11.2011

НА чАСі|тЕнДЕнЦіЇ тижня



$480 млрд700 млрд грн
потрібно на модернізацію 
українського ЖКГ. Оцінка 
очільника Мінрегіонбуду Анатолія 
Близнюка 

у таку суму оцінює перехідна 
рада Лівії повоєнну відбудову 
країни

КОРОТКО

2100 рік = 10 млрд
31 жовтня населення планети перевищило семимільярдну позначку. Американське 
видання The Business Insider оприлюднило прогноз, відповідно до якого 2100 року 
на Землі житимуть 10 млрд людей (ООН передбачає два взаємно протилежні варіан-
ти – збільшення до 15,8 млрд або скорочення до 6,2 млрд). Стрімке 
примноження кількості населення, за прогнозами експертів, поглибить 
соціальні проблеми, зате середня тривалість життя зросте на 13 років – 
від 68 до 81.
За даними 
The Business 
Insider 
та
міжнародних 
організацій

Середній ▶ 
вік – 81 рік 
(нині – 68)

◀ Найбільші міста 
(понад 20 млн): Пекін, Делі, 
Джакарта, Мехіко, Мумбаї, 
Сан-Паулу, Шанхай

◀ Населення
10 млрд 
(нині – 
7 млрд)

◀ Населення 
Африки – 
3,6 млрд 
(нині – 1 млрд)

Населення ▶ 
США – 

478 млн 
(нині – 311 млн)

◀ Відсоток 
людей 
віком 
понад 
65 років – 
22,3% 
(нині – 7,6%)

О
свистаний на презентації НСК «Олімпій-
ський» у Києві президент Янукович про-
явив політичну мудрість і далекогляд-
ність – відмовився особисто відкривати 

стадіон у Львові. Замість живого гаранта галича-
нам показали відео з його урочистим зверненням 
(яке жителі міста очікувано зустріли свистом).
Львівську арену 29 жовтня відкрили із 17-
хвилинним запізненням, так і не встигнувши 
доробити дах, облицювати фасад, облаштувати 
прилеглу територію. Замість вбиралень на ста-
діоні встановили біотуалети, а один із входів 
на другий поверх затопило. Одне слово, «від-
критий» об’єкт, на якому вже 15 листопада має 
відбутися перший матч, досі нагадує велике бу-
дівництво. Тож на цьому тлі по-совковому про-
звучала заява директора турніру УЄФА Євро-
2012 в Україні Маркіяна Лубківського, мовляв, 
стадіон у Львові – «найбільш комфортна арена» 
чемпіонату.
Може, згодом так воно й буде. Хоча найскандаль-
нішим він, безумовно, вже став. Уже по завер-
шенні церемонії представник Львівської облради 
Тарас Козак розповів на місцевому телебачен-
ні, що керівник області Цимбалюк (звільнений 
з посади голови ОДА невдовзі після відкриття 
стадіону) пропонував депутатам-підприємцям 
оплатити роботи на стадіоні начебто в обмін на… 
місця в майбутньому парламенті.
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Британське попередження
«Для того щоб ми разом із нашими партнерами 
по ЄС і далі підтримували європейські прагнення 
України, закликаємо звільнити Юлію Тимошенко 
та інших арештованих за політичними мотивами 
та надати їм повноцінне право брати участь у по-
літичному житті, включаючи наступні парламент-
ські вибори», – заявив заступник міністра закор-
донних справ Великої Британії Джеремі Браун під 
час дебатів в Палаті громад щодо відносин Сполу-
ченого Королівства з Україною. Посадовець також 
звернув увагу на згортання демократії в нашій дер-
жаві протягом останніх 18 місяців, включаючи об-
меження свободи слова, зникнення розподілу між 
трьома гілками влади (виконавчою, законодавчою 
та судовою), політично вмотивовані справи, і наго-
лосив, що Велика Британія підтримує європейську 
інтеграцію України, «але демократичні цінності не 
є предметом для обговорення». 

Тимошенко звернулася до Європи
Засуджена екс-прем’єрка звернулася до ЄС з 
проханням не позбавляти Україну європейських 
перспектив. Тимошенко закликає не допусти-
ти, щоб розчарування Заходу в Януковичі по-
ширилося на всю державу. «Я прошу підписати 
і ратифікувати угоду з Україною, навіть якщо 
український уряд свідомо не виконує умов остан-
ньої резолюції Європарламенту», – написала 
екс-прем’єрка, яка називає переслідування роз-
правою і збирається домагатися справедливості 
в Європейському суді з прав людини.

Кіровоград антирадянський 
Кіровоградська міська рада прийняла рішення 
перейменувати чотири вулиці, зокрема цен-
тральні Карла Маркса і Леніна, повернувши їм 
історичні назви: відповідно Велика Перспек-
тивна і Дворцова. За підрахунками тамтешніх 
депутатів, в обласному центрі 50% назв вулиць 
відображають радянську історію, 25% – історію 
України і менше ніж 20% – історію міста. Старі 
найменування можуть використовуватися до 31 
грудня 2012 року. Постійно точаться дискусії й 
щодо перейменування самого Кіровограда, але 
місцева громада не може дійти згоди в питанні 
щодо нового імені міста. 

Будівничий Болгарії 
Новим президентом Болгарії після двох каден-
цій соціаліста Георгія Пирванова стане 47-річний 
консерватор, інженер і мільйонер Росен Плевне-
лієв. У другому турі виборів він отримав 52,56% 
проти 47,44% у соціаліста Івайло Калфіна. У зо-
внішній політиці Плевнелієв планує вести про-
холоднішу, ніж його попередник, політику щодо 
Росії та вважає доцільним перегляд енергетичної 
співпраці з РФ: заморозити будівництво АЕС «Бе-
рене», нафтопроводу Бургас – Александруполіс і 
газогону «Південний потік». Водночас виступає 
за активнішу співпрацю з іншими країнами ЄС.  
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Не дати 
забетонувати

Автор:  
Ростислав павленко

п
редставники вітчизня-
ного керівництва остан-
нім часом немов поста-
вили собі за мету до-

вести, що «Європа – це щось 
одне, а Україна – зовсім інше». 
Зневажливе коментування по-
дій у ЄС: Янукович на засі-
данні уряду закликає шукати 
ринки там, «де зберігаються 
високі темпи зростання еконо-
міки». Адже «ми бачимо, як 
уповільнились темпи в Єв-
ропі» – не те, що в Азії чи Ти-
хоокеанському регіоні. Або на 
Кубі, де нещодавно побував га-
рант. Речники менших чинів 

намагаються кепкувати з єв-
ропейської кризи, з різно-

голосся єврочиновників, 
із протестів та сутичок 
на соціальному чи ет-
нічному ґрунті. Пара-
лельно відбуваються 
кроки до інтеграції в ро-
сійський простір: на ру-

блі переводять розра-
хунки за газ, звучать тези 
про на ближення до Мит-
ного союзу. Мас-медіа ре-

плікують російські про-
грами й фільми, залучають 
другорядних пред  став ників 

тамтешньо  го шоу-бізнесу, 
насаджуючи атмосферу 
«нью-совка» (див. Тиж-
день 19/2011). Тож скла-
дається стійке враження, 
що саме в цьому полягає 

бачення «ідеальної країни» 
нинішніми можновлад-
цями – у відтворенні зруч-
них для Банкової виявів 
«розвинутого соціалізму».

ЗАХІДНЕ – ЗНАЧиТЬ ЧУЖЕ
Така система має забезпечити 
відтворення самої себе і збере-
ження на посадах нинішніх 
урядовців нескінченно довго. 
Мета читається в численних 
висловлюваннях представників 
партії влади на різних рівнях. 
Регіонал Василь Кисельов, ще 
2007-го коментуючи обшук на 
квартирі в екс-міністра вну-
трішніх справ Юрія Луценка, 
спростовував політичний ха-
рактер цих дій оригінальним, 
проте щиросердим тверджен-
ням: це не може бути політи-
кою, бо Луценко, коли втратив 
посаду, став «ніхто і прізвище 
його ніяк». Статус, отже, для 

Відхід від Європи 
 є складовою  

побудови держави  
з безправним  
населенням і  

перерозподілом  
прибуткових 

галузей на користь 
можновладців



УпРОДОВЖ НАЙБЛиЖЧОГО 
РОКУ СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ 
ВЕЛиКОГО БІЗНЕСУ В УКРАїНІ, 
яКА СУТТЄВО 
ТРАНСФОРМУВАЛАСя  
ЗА ДВОРІЧНиЙ пЕРІОД, 
ЗМІНиТЬСя щЕ ДУЖЧЕ
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представників ПР (а Кисельов 
тоді був заступником керівника 
фракції) визначався лише на-
лежністю до правлячого еше-
лону. За такою логікою, позбав-
лених влади можна переслі-
дувати, і вони… самі винні в 
переслідуваннях. Той-таки Ки-
сельов нині стверджує: «Якби 
опозиція поводилася толе-
рантно стосовно до цієї влади, 
то на щось, напевно, закрили б 
очі». До думки депутата пристає 
і голова фракції ПР Олександр 
Єфремов: мовляв, «людям на-
бридло протистояння», і всі ма-
ють підтримувати керівництво 
або мовчати. А як ні – хай начу-
ваються?

У межах такої системи дуже 
важливо показати людям, що 
спротив не просто неможливий 
чи небезпечний, а й безглуз-
дий, бо влада краще знає, як 
вести справи. Утім, ця теза 
вельми сумнівна. Влада ефек-
тивно захищає лише власні ін-
тереси – наприклад, витрати 
на охорону здоров’я для всіх 
громадян співставні з сумами, 
які виділяються на утримання 
держ апарату (включно з верто-
льотами та предметами роз-
коші). Увага суспільства до 
останнього викликає роздрату-
вання посадовців. Той-таки Єф-
ремов не розуміє, чому взагалі 
йде ться про гелікоптери Яну-
ковича: вони нібито «коштують 
копійки». Таке твердження не 
в’яжеться з повсякчасними за-
кликами уряду до економії, але 
для можновладців це не про-
блема. Те, що стосується їхніх 
потреб, має бути поза обгово-
ренням.

Розуміння влади як чогось 
сакрального, що вивищує її 
представників із-поміж простих 
смертних, – коріння багатьох 
курйозів і цілком серйозних 
проблем для регіоналів. Але 
можновладці намагаються пере-
конати громадян, що «так само 
робиться скрізь» (твердження 
Ганни Герман, нібито «в усьому 
світі» для проїзду глави держави 
перекривають півміста, вже є 
хрестоматійним).

На цьому тлі повноцінна ін-
теграція в Європу – тобто вті-
лення на практиці цінностей 
відкритості, рівності перед за-
коном, поваги до прав та влас-
ності інших – прямо суперечить 
інстинктам і звичкам ниніш-
ньої номенклатури. Отож куль-

тивований останнім часом 
скеп  сис щодо Європи, який про-
ривається практично в усіх пу-
блічних виступах можновлад-
ців, схоже, має прагматичне 
внутрішнє завдання: відбити в 
населення бажання шукати 
інші моделі, більш чутливі до 
прав людей.

РОСІя – БРАТи НАВІК. 
І ЗРАЗОК ДЛя НАСЛІДУВАННя
Натомість «зближення» з Мо-
сквою цілком уписується в мо-
дель України від Януковича і К°. 
Як показують соціологічні до-
слідження (R&B Group), у серпні 
цього року 26% опитаних в 
Україні загалом (36% на півден-
ному сході) вважали РФ «брат-
ньою», 25% загалом (34% на пів-
денному сході) – «дружньою» 
державою. Приязне ставлення 
до Кремля, таким чином, ба-
читься природною частиною 
політичної програми ПР. Але в 
«новій країні», яку будує керів-

ництво, проголошення близь-
кості, дружби й «нормалізації» 
відносин має інше важливе зна-
чення. В Росії існує владна мо-
дель, яку українська номенкла-
тура, вочевидь, хотіла б узяти 
за взірець. Дружба з Москвою є 
частиною «радянського» архе-
типу. Там – «свої» для україн-
ської влади. Цінності «Русского 
міра» із сакралізацією вождів 
та ідеєю державної величі як 
компенсатора за невдачі в соці-
альній політиці – цілком ком-
фортні для керівництва у Києві. 
Зрештою, російська модель 
вельми приваблива як зразок 
«мобілізації ресурсів».

Простіше кажучи, взяття під 
контроль великого бізнесу і зве-
дення на маргінес, підпорядку-
вання чиновникові чи «олігар-
 ху» – середнього й малого. За 
цією логікою, не буде сюрпри-
зом, якщо найближчого року 
структура власності великого 
бізнесу в Україні, яка за останні 

два роки суттєво трансформува-
лася, зміниться ще дужче: серед 
його тримачів можуть з’явитися 
офшорні (або й українські) під-
приємства, походження яких 
можна буде простежити від ціл-
ком конкретних осіб із найближ-
чого оточення гаранта. Ділові 
ЗМІ вже констатують перші ви-
яви значних переділів у палив-
ній галузі (монополізація газо-
постачальних компаній), на зе-
мельному ринку (в контексті до-
зволу на продаж землі, а також 
вимушений перегляд довготер-
мінових орендних відносин); у 
бізнес-середовищі згадують про-
позиції – «від яких важко від-
мовитись» – продати активи, на-
самперед високорентабельні 
(див. стор. 20) тощо. «Основні 
бізнесмени» нинішньої влади 
му  ситимуть диверсифікувати 
свої імперії, враховуючи зміну 
кон’юнктури на традиційних 
для себе ринках (металургія, хі-
мія) чи перспективних (агро-
продукція, ритейл).

Щоправда, починаючи пере-
діл бізнесу, керманичі України 
можуть постати перед необхід-
ністю ділитися – з російською 
стороною. Інтереси останньої, 
сформульовані півтора року то-
 му в «листі Сєчіна», сягають 
практично всіх стратегічних га-
лузей вітчизняної економіки й 
можуть бути забезпечені як із 
використанням наявних в Укра-
їні російських підприємств та 
банків, так і створенням нових 
схем. Одними з перших пере-
розподілених на користь бізнесу 
РФ сфер уже невдовзі можуть 
бути виробництво міндобрив, 
аграрної продукції, титану, га-
зопостачання, авіабудування та 
інші. А що ширша прірва розді-
лятиме в Україні громадян і 
владу, то більше остання шука-
тиме зовнішньої підтримки – і 
Кремлю легше буде домагатися 
від неї виконання своїх поба-
жань.

«МОВЧАТи,  
ЧЕКАТи, ТЕРпІТи»
У цій тріаді, виголошеній пре-
зидентом Януковичем у запалі 
гніву проти протестувальників-
пільговиків – квінтесенція ба-
чення владою належної пове-
дінки громадян. Мовляв, висту-
пають із протестами лише ті, 
які чогось домагалися для себе 
(у випадку з пільговиками – 
через суд). Натомість справді 



УКРАїНСЬКЕ СУСпІЛЬСТВО 
ЗАРАЗ пОВиННЕ  
ДІЛОМ ДОВЕСТи СВОю 
ЄВРОпЕЙСЬКУ СУТНІСТЬ

12|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 45 (210) 4 – 10.11.2011

НА чАСі|ПЕрЕламний момЕнт

чесні громадяни мають чекати, 
поки до їхніх проблем дійдуть 
руки можновладців.

Водночас найвище керівни-
цтво не збирається примушу-
вати чиновників займатися про-
блемами людей. Роль природ-
ного примусу могли би викону-   
вати вибори, на яких влада 
звітує перед громадянами. Але 
слабкість опозиції, контроль 
над мас-медіа та зручний для 
маніпуляцій виборчий за-
кон зменшують ефектив-
ність цього механізму. 
Якщо суспільство не 
зможе нічого протиста-
вити названим чинникам, 
перегони-2012 стануть тор-
жеством монополізації всіх 
гілок влади.

Теоретично, чиновництво 
міг би спрямувати до належної 
роботи «просвітлений прави-
тель». Янукович раніше полю-
бляв погрожувати «розпече-
ним залізом» корупціонерам. 
Однак тепер проголошено нову 
концепцію: хто відчуває себе 
не здатним «витримати темп», 
має… піти сам. А уряд зали-
шиться недоторканним. При-
наймні до грудня. А там, не ви-
ключено, й надалі. Відтак без-
відповідальність і безкарність 
влади стають усеосяжними. А 
збирання всіх важелів – адмі-
ністративних, правоохорон-
них, судових – до одних рук 
перетворює її на механізм, 
спроможний підпорядкувати 
собі будь-які альтернативні 
рухи чи суспільні групи.

Понад те, правоохоронці, 
позбавлені контролю, почуваю-
чись необхідним інструментом 
режиму та його опірною коло-
ною, починають диктувати свій 
порядок денний. Рік тому вже 
точилися розмови про «сило-
вий сценарій»: коли влада імі-
тує чи провокує насильство 
(«тероризм» тощо), використо-
вує його як привід для остаточ-
ного й формального «надзви-
чайного» врядування.

Однак тоді запуск такого 
сценарію був визнаний перед-
часним: апарат, вочевидь, почу-
вався слабшим, ніж зараз, – 
після ще одного року «бетону-
вання» поля навколо себе.

Нинішні тези президента 
про «підготовку збройних напа-
дів на владу» примушують за-
думатись над тим, чи не реані-
муються тепер «надзвичайні» 

сценарії. Адже для спецслужб та 
силовиків не так і складно сфор-
мувати відповідну думку керів-
ництва держави, певним чином 
подаючи факти, згущуючи барви 
й граючи на певних фобіях.

А в умовах «надзвичайних 
дій» порівняно легко зачистити 
всі можливі «точки зростання» 
опору, не даючи суспільству 
змоги протидіяти.

ЗАХиСТиТи 
ВЛАСНиЙ пРОСТІР
Щоб почуватися в безпеці, вла-
 да може зважитися на останній 
крок, який відділяє її від ста-
тусу повноцінної диктатури: 
спробувати зруйнувати можли-

вості для будь-якої людини са-
мостійно заробляти гроші, роз-
вивати справу, зростати профе-
сійно, робити кар’єру тощо – все 
тільки за посередництва прав-
лячої групи. Найбільш безза-
хисне проти влади суспіль-
ство – атомізоване: коли є гро-
мадянин, якому ні на кого чи ні 
на що спертись, окрім неї, і який 
від неї ж таки залежний в усіх 
життєвих питаннях. Це також 
елемент «совка», і він є чи не 
найбільш небезпечним. Адже 
стосується перспектив кожної 
особи.

І саме в тому, чи вдасться 
владі здобути цей останній 

елемент неподільного па-
нування в країні, поля-

гатиме відповідь на пи-
тання, яким курсом і 
в якому напрямку 
рухатиметься кра-
їна.

За великим ра-
хунком, україн-
ське суспільство 
зараз повинне ді-
лом довести свою 

європейську сут-
ність. Вона полягає 

не в географічній на-
лежності чи історич-

ному корінні, а в здат-
ності виступи  ти на захист 

прав – як власних, так і ін-
шого. Відтак завданням усіх, хто 
не бажає за кілька місяців опи-
нитись у «нью-совку», є вибуду-
вати спроможність до захисту 
від зазіхань на законні інте-
реси – як свої, так і тих, кому за-
грожують. Захист має бути ціл-
ком конкретним, так само як 
цілком конкретними є пору-
шення прав (від ув’язнення ак-
тивістів і незаконної забудови 
парків до спроб знищити чиюсь 
справу).

Хроніка останніх місяців по-
казує, що громадяни здатні сти-
хійно підніматися на захист 
своїх прав та інтересів. Але 
якщо такі виступи будуть по-
одинокими, вони приречені на 
провал: кількасот протесту-
вальників не зупинять механіз-
мів свавільної влади. Відтак за-
лишається робота для опо-
зиційних політиків: надавати 
підтримку тим, хто законно бо-
ронить себе, координувати дії 
між собою та з громадськими 
активістами. Лідери думок, ін-
телектуали окрім повчань мо-
гли б роз’яснювати громадянам 
їхні права, можливість і доціль-
ність їх захисту, апелювати до 
української та міжнародної гро-
мадськості, щоб дістати під-
тримку. Журналісти – поширю-
вати історії успіху. Бізнес (різ-
ного рівня) цілком спроможний 
сприяти ресурсами (для юри-
дичного захисту тощо), аби не 
бути примушеним здавати свої 
справи поодинці.

Ці речі бачаться елементар-
ними. Та лише з використан-
ням усіх названих елементів 
захист суспільства буде ефек-
тивний. 



У
хвалена 27 жовтня Європарламентом резо-
люція щодо ситуації в Україні означає, що 
на роздоріжжі опинились як Україна, так і 
ЄС і що це початок нової фази у відносинах 

між ними. Так, в Європейському парламенті стар-
тували і триватимуть довгі й складні дебати. 
Майже всі погоджуються, що справа Тимошенко 
політична, хоча думки щодо самої екс-прем’єрки 
як політичної постаті не збігаються. 
Фракція Європейської народної партії – най-
більша в Європарламенті – винесла на обгово-
рення поправку про підтримку Юлії Тимошенко, 
яка розділила лібералів та деякі інші групи. До-
сить багато європейських парламентаріїв вислов-
люються за справедливий суд і проти його вико-
ристання в політичних цілях, однак здебільшого 
намагаються не говорити про безпосередню під-
тримку екс-прем’єрки. 
Однак усе це просто деталі. Згадана вище історія 
виходить набагато далі за внутрішні парламент-
ські дебати ЄС. Насправді на кону тут стоїть ло-
гіка майбутнього курсу зовнішньої політики та 
політики демократії України. Донині ще жили 
надії на здобуття нею особливого статусу в межах 
«Східного партнерства». Навряд чи варто робити 
глибокий політичний аналіз, щоб усвідомити, що 
країна з 45-мільйонним населенням і такою пло-
щею може стати ключовою в політиці розши-
рення ЄС. Мається на увазі, що Україна надзви-
чайно важлива для Євросоюзу як потенційної 
федеративної наддержави, якщо до цього дійде.  
Переваги, які ЄС може дати Україні, очевидні: на-
дійне і потужне стратегічне партнерство, економічні 
та політичні перспективи в ліберально-де мо-
кратичному майбутньому. М’яка сила Євро  - 
союзу здатна запропонувати їй хороші можливості 
для самореалізації, завдяки яким вона здобуде осо-
бливу роль одного з осно-
вних рушіїв історичних, со-
ціальних та політичних змін 
у Східній Європі, а також по-
середника між Росією та ЄС. 
Переваги, які Україна мо-
 же надати ЄС, теж очевид-
 ні: це вирішальний еле-
мент поширення демокра-
тії на Схід. Крім того, це 
велика, потужна й амбітна східноєвропей-
ська держава, здатна усунути розриви між 
країнами Західної, Центральної та Східної 
Європи. Але то досить технічний момент, якщо 
говорити політичною мовою. За ним криється 
явна потреба для Європейського парламенту і 
ЄС загалом говорити іншою мовою і виробити 
чітку позицію. Сила і розмір у цьому світі мають 
значення, безперечно, але ще більшу роль віді-
грає напрям політичного розвитку Східної Єв-
ропи, насамперед РФ. 
Пам’ятаю, як відомий російський політолог Ан-
дрєй Піонтковскій, котрий авторитетно виступає 
проти путінської Росії, якось сказав на ток-шоу, 

яке я вів на литовському телебаченні, що вступ 
України до НАТО і ЄС поклав би початок новій 
добі в Європі. Він навіть порівняв цей політичний 
крок із кінцем візантійського періоду в російській 
політиці та культурі. «Росія ніколи не залиши-
лася б такою, як є, якби Україна приєдналася до 
НАТО і ЄС», – наполягав він. Я погодився, що 
Україна не просто велика і важлива держава. 
Вона «значуща інша» для Росії. Російська іден-
тичність не спрацьовує без України як вирішаль-
ного елемента в її історії та культурі. Приклади, 
які я зараз наведу, не зовсім точні, але коли уяв-
ляємо Україну і РФ, мені на думку спадають 
Литва і Польща чи Шотландія й Англія. 
Московська Русь без політичного і культурного 
виміру Київської Русі залишилася б порівняно від-
сталим, якщо не провінційним, явищем у східно-
європейській історії. Хоч би якою багатою була 
російська література, вона дуже постраждала б 
без безсмертних українських письменників Го-
голя, Булгакова і цілого пласту одеської літера-
тури, сповненої перлів стилю і гумору. Однак най-
серйознішою тут була б криза ідентичності: хоча 
Україна як окрема і незалежна держава вже є до-
конаним фактом, РФ досі схильна вбачати в ній 
споріднену націю, присмачуючи це бачення сво-
їми імперськими та колоніальними амбіціями.  
Політична модернізація України з її вступом до 
ЄС і НАТО врешті-решт не залишила б Росії ін-
шого вибору, ніж піти тим самим шляхом. Саме 
статус України як сірої, тобто міжкордонної, 
зони плекає в РФ ностальгію за її великим ім-
перським минулим. Такий інтелектуальний і по-
літичний вакуум надзвичайно небезпечний для 
України, оскільки породжує агресивні амбіції в 
кремлівській політиці – від контрольованої «су-
веренної демократії», якщо говорити путінським 

жаргоном, до відчайдуш-
них спроб здобути контр-
оль над Україною.  
Доки Україна залишає міс-
 це для протиріч і непев-
ності в політиці власної 
ідентичності та системі 
по  літичних цінностей та 
напрямів, Росія завжди 
робитиме все, щоб припер-

чити її російським культурним впливом та 
пропагандою і не втратити свого «значу-
щого іншого». Найгіршим кошмаром для 

нинішньої кремлівської політичної еліти, яка 
абсолютно вороже ставиться до європейської де-
мократії, хоча дуже приязно – до європейських 
банків, соціального престижу та економічної 
розкоші, є європейська Україна з міцним проєв-
ропейським політичним, лінгвістичним і куль-
турним вибором. Така Україна стала б історич-
ною можливістю для самої себе і для РФ. Не ма-
ючи змоги ненавидіти всіх і воювати з усіма 
після розпаду Радянського Союзу, остання була 
б приречена на зміни. 

УКРАїНА ВАЖЛиВА  
ДЛя ЄВРОСОюЗУ  
яК пОТЕНЦІЙНОї 
ФЕДЕРАТиВНОї 
НАДДЕРЖАВи

Україна на роздоріжжі

Автор:  
Леонідас 
Донскіс
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НЕВ’їЗНІ 
Й ЗАМОРОЖЕНІ
Поки що рішення про санкції проти 
українських можновладців у ЄС та США  
не прийнято. Але в разі подальших 
демонстративних порушень прав людини Захід 
може відчутно погіршити звичний стиль життя 
нашим посадовцям та членам їхніх сімей

п
рактику заборони в’їзду 
як форму колективної 
від повідальності ЄС і 
США активно використо-

вують проти урядовців держав, 
які практикують або толерують 
порушення прав людини.

ЄВРОпЕЙСЬКІ ІЗГОї
У лютому 2003 року Рада міні-
стрів Європейського Союзу за-
провадила заборону на в’їзд до 
ЄС представників керівництва 
Придністровської Молдовської 
Республіки. Щороку дію цієї 
санкції періодично продовжу-
вали, нині вона діє до 1 жовтня 
2012 року (остання пролонгація 
відбулась у вересні). Серед тих, 
кому не можна в’їжджати на те-
риторію ЄС, президент ПМР 
Ігор Смирнов, його сини Воло-
димир та Олег, віце-президент 
Прид ністров’я Олександр Коро-
льов, керівники органів держав-
ної влади. 2004 року ЄС заборо-
нив в’їзд на територію країн Єв-
росоюзу особам, звинуваченим 
у закритті шкіл із молдавською 
мовою викладання.

Ще одним європейським  
ізгоєм стала владна верхівка  
Білорусі. 2006 року близько 40 її 
високопосадовців, включно з 
президентом Лукашенкою, одер-
 жали заборону на в’їзд у зв’язку 
з масовими фальсифікаціями 
виборів глави держави 19 бе-
резня 2006-го. У 2008-му ці 
санкції були скасовані, з огляду 
на звільнення з тюрем РБ ряду 
опозиційних активістів. Два 
роки потому через масові пору-
шення прав людини під час ви-
борів у грудні 2010 року не лише 

Євросоюз, а й Сполучені Штати 
Америки ухвалили рішення про 
заборону в’їзду на територію 
країн ЄС та США президенту Лу-
кашенці та 157 білоруським чи-
новникам. Крім того, окремим 
представникам режиму було за-
морожено активи у європей-
ських банках.

СпРАВА МАҐНІТСКОГО
Зовсім недавно заборону на 
в’їзд як форму колективної від-
повідальності застосували Спо-
лучені Штати Америки щодо 
декотрих російських чиновни-
ків. Нагадаємо, 2008 року Сєр-
ґєй Маґнітс кій, аудитор британ-
ської юридичної фірми Firestone 
Duncan, яка надавала послуги 
фонду Her  mi  tage Capital Mana -
gement у Росії, оприлюднив ін-
формацію про участь представ-
ників правоохоронних органів 
Російської Федерації в рейдер-
ських захопленнях низки під-
приємств та розкрадан  ні 
5,4 млрд руб. бюджетних ко-
штів. Відомого юриста й бухгал-
тера Маґнітского чекала типова 
для таких викривачів у Росії 
доля: його самого звинуватили 
в ухилянні від оподаткування, 
посадили в СІЗО, де з допомо-
гою ув’язнених створили не-
людські умови утримання. По-
над те, в ізоляторі, не зважаючи 
на клопотання захисту, йому 
відмовили в наданні медичної 
допомоги. Як наслідок – у лис-
топаді 2009-го 37-річний Маґ-
нітскій помер у СІЗО «Матрос-
ская тишина».

Така дикість викликала 
масштабні протести представ-

Автор: 
Андрій Дуда

ників міжнародних правозахис-
них організацій. Проте, в Росії 
як у Росії. Ніхто з фігурантів 
справи Маґнітского, які пресу-
вали аудитора й довели його до 
передчасної смерті, так і не був 
притягнутий до відповідаль-
ності, прокуратура не побачила 
в їхніх діях складу злочину.

Урядова Комісія США з без-
пеки і співробітництва в Європі 
відреагувала на справу Маґніт-
ского оприлюдненням списку 
осіб, чиї дії на посадах в органах 
російської влади мають прямий 
чи опосередкований стосунок до 
його смерті. Керівник комісії, се-
натор Бенджамін Кардін звер-
нувся до державного секретаря 
Гілларі Клінтон із проханням 
запровадити для даних осіб та 
членів їхніх сімей заборону на 
в’їзд до США. Відповідний зако-
нопроект S.1039 («Закон про 
відповідальність за дотримання 
верховенства права») було вне-
сено до Конгресу. У список Кар-
діна (його ще називають «спис-
ком Маґнітского») потрапили 
60 посадових осіб (співробітни-
 ки МВС, Генпрокуратури, ФСБ, 
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податкової служби, органів ви-
конання покарань, а також 
11 суддів), причетних до смерті 
аудитора. Крім заборони на в’їзд, 
законопроект передбачає для 
фігурантів цього переліку замо-
роження рахунків у банках Спо-
лучених Штатів. Держдеп до 
прийняття закону запровадив 
заборону на в’їзд у країну для 
фігурантів «списку Кардіна».

Ініціатива США викликала 
відповідну реакцію і в Європі 
(на рівні як інститутів ЄС, так і 
національних держав). У Вели-
кій Британії, наприклад, санк-
ції щодо осіб зі «списку Кар-
діна» реалізують негласно.

Виникнення такого списку 
стало приводом до правозахис-
них акцій у РФ. Зокрема, у ЗМІ 
було опубліковано лист росій-
ських правозахисників та пред-
ставників інтелігенції до аме-
риканських органів влади з 
проханням розширити перелік 
за рахунок переслідувачів Мі-
хаіла Ходорковского.

Москва, утім, не залишилась 
у боргу. Щоправда, це той випа-
док, коли до трагедії впліта-

ються комічні елементи. У від-
повідь на дії американського 
Держдепу було створено… ро-
сійський список посадовців 
США, яким також заборонили 
в’їзд до РФ.

ДЛя ЧОГО НАМ АМЕРиКА, 
ДЛя ЧОГО НАМ ЄВРОпА?
На Заході чимало політиків вва-
жають: гласне чи негласне за-
криття кордону треба застосо-
вувати і для наших посадовців, 
пов’язаних із політичними ре-
пресіями та порушенням прав 
людини в Україні. Здавалося б, 
невелика біда для чиновника, 
якщо його не пустять до Європи 
чи США, йому і вдома добре. 
Однак на сьогодні вітчизняні 
«еліти» – на відміну від України 
як держави та більшості її гро-
мадян – давно й достатньо тісно 
інтегровані в євроатлантичний 
світ. Народні депутати, високо-
посадовці, судді й навіть чинов-
ники середньої руки в країні 
активно використовують усі 
блага, породжені провідними 
державами світу (відкриття ра-
хунків у банках Європи та в 

США; купівля тамтешньої не-
рухомості; лікування й відпочи-
нок у європейських країнах; на-
вчання дітей у авторитетних 
навчальних закладах Заходу 
тощо). У Сполучених Штатах 
українські політики, чиновники 
вирішують велику кількість пи-
тань бізнесового характеру. 
ЄС – це 27 розвинутих країн, які 
вже давно стали звичним для 
українського істеблішменту 
місцем зберігання коштів та ак-
тивів, якісного відпочинку, лі-
кування. Заборона на в’їзд у 
ЄС – це позбавлення права від-
відання Лондона й Берліна, Мо-
нако й Парижа. Та найголо-
вніше навіть не це. Йдеться про 
фактичну загрозу повної маргі-
налізації українського істебліш-
менту за прикладом придні-
стровського чи білоруського, до 
чого він на сьогодні однозначно 
не готовий. Скажімо, чи перший 
віце-прем’єр-міністр Андрій 
Клюєв сприйме заборону в’їзду 
в Австрію, де, за даними журна-
лістських розслідувань, у нього 
серйозний «сімейний» бізнес? 
Чи готовий член парламенту 
України і ключовий спонсор 
Партії регіонів Рінат Ахметов 
до вето на в’їзд у Велику Брита-
нію? Нещодавно з’явилась ін-
формація про те, що його струк-
тура придбала найдорожчий 
пентхаус у Сполученому Коро-
лівстві за £135,4 млн (близько 
$220 млн); за повідомленням 
ЗМІ, в ці апартаменти підприє-
мець планує вкласти ще 
$100 млн. Якщо буде запрова-
джено санкції, як потрапити в 
елітний об’єкт?

Ще більш євроінтегрова-
ними є чада українських можно-
владців. Син Едуарда Прутніка, 
хрещеника Віктора Януковича, 
Кирило закінчив Британську 
міжнародну школу. Син Ріната 
Ахметова Дамір навчався у 
швейцарській школі Le Rosey, 
пізніше – в Лондонській школі 
економіки. Разом із ним здобу-
вав освіту син Андрія Клюєва. 
Дочка віце-прем’єра Сергія Ті-
гіпка Анна закінчила Лондон-
ський університет. І що, тепер 
випускники європейських вишів 
із числа українських мажорів 
одержать відмову в отриманні 
візи до місць, де минули пре-
красні студентські роки? Адже 
персональні санкції стосуються 
не лише чиновників, а й членів 
їхніх сімей. 
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О
дин із найрізкіших опо-
нентів Владіміра Путіна, 
харизматичний, але при 
цьому часом суперечли-

вий політик, Боріс Нємцов за-
кликав своїх співгромадян бой-
котувати майбутні вибори пре-
зидента Росії. За даними неза-   
лежних соцопитувань, його не-   
зареєстрована політсила посідає 
зараз п’яте місце в РФ.

ЗА ДВОМА ЗАЙЦяМи
У. Т.: порівняйте сьогоднішній 
стан демократичних інституцій 
в Україні та Росії. Наскільки 
вони зблизилися?

– У вашій країні все-таки 
інша ситуація. Янукович – це 
не Путін, а Україна, як давно 
відомо, – не Росія. Різниця в 
тому, що Росія успадкувала ім-
перські, самодержавні тради-
ції, яких, на щастя, в Україні 
немає. Крім того, у вас ще є 

вільна преса. Відмінність демо-
кратії від диктатури – дикта-
тори мають рейтинг 70% і вище. 
А в Януковича зараз нижче 
плінтуса: 10–15%. Гадаю, він 
довго на Банковій не затрима-
ється. І це добре. Український 
народ продемонстрував, що 
легко закохується в президен-

тів і так само легко з ними про-
щається. А це, на мій погляд, 
ознака здоров’я нації. У вас 
інша проблема. Знаю, дуже ба-
гато ваших опозиціонерів не 
зносять Юлії Володимирівни, 
ревнують, заздрять, конкуру-
ють тощо, але вони не розумі-
ють іншого: річ не в Тимо-
шенко, а в розвертанні країни. 
Якщо держава ухвалює такі аб-
сурдні судові рішення, а опози-
ція не діє, то це сигнал для 
Януковича закручувати гайки 
й надалі. От і все. Я не великий 
прибічник Тимошенко, але за-
раз я її цілком підтримую, бо 
виникла реальна загроза: 
Україна може піти шляхом пу-
тінізації спочатку в стосунках з 
опозицією, а потім і над зви-
чайними громадянами за допо-
могою виконавчої влади також 
безпардонно чинитимуть роз-
прави.

І все-таки, гадаю, в Януко-
вича не вийде запровадити в 
Україні путінську модель уст-
рою держави. Звичайно, він хо-
тів би стати сильним лідером, 
як Путін. Без політичної кон-
куренції і до кінця життя. Але 
Януковичу далеко до Путіна. І 
проблема не в тому, слабкий 
він чи сильний. Вона в мен-
тальності українського народу: 
не до вподоби українцям кла-
нятися якомусь Януковичу, не 
до душі. Ваше суспільство 
сильно відрізняється від росій-
ського. Ви не дуже схожі на нас, 
хоча багато хто у світі такими 
вас вважає. І не маєте потреби 

бачити на чолі держави силь-
ного царя. Янукович програє 
вибори наступного року, і цим 
усе закінчиться.

У. Т.: Чи є у справі юлії Тимо-
шенко «російський слід»?

– Не думаю. Путін абсо-
лютно проти цього вироку. І не 
тому, що він за незалежний суд 
у вашій державі, а тому що вва-
жає це небезпечним прецеден-
том: коли українського прем’єра 
посадили, то чому не можна по-
садити російського? Це перше. 
Друге – для нього був важли-
вий газовий контракт, бо ж 
Газпром – його особистий біз-
нес. І зрозуміло, що засудження 
Тимошенко за газовий договір 
піддає сумніву цю домовле-
ність, а отже, й бізнес Путіна. Я 
вважаю, що тиск української 
влади на суд мотивований полі-
тично. Оскільки Путіна не ви-
кликали на допит, рішення Пе-
черського суду базувалося не на 
законі, а на політичних інтере-
сах. Янукович, по-перше, бо-
їться програти вибори наступ-

«янукович  
на Банковій  
не затримається»
Російський політик, співголова опозиційного 
руху «Солидарность» і Партії народної свободи 
(ПАРНАС) Боріс Нємцов про справу Юлії 
Тимошенко та помилки демократів своєї країни

Спілкувалася 
Олена Чекан

СпЕЦСЛУЖБи пЕРЕБУВАЛи 
пІД ВпЛиВОМ РАДяНСЬКОГО 
КДБ, І пІДСУМКОМ ЦЬОГО 
СТАВ пРиХІД ДО ВЛАДи 
КАДЕБЕшНиКА
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ного року, якщо Тимошенко не 
буде у в’язниці. Адже Юлія Во-
лодимирівна, як і доти, – най-
популярніший політик опози-
ції. А по-друге, він вирішив за-
робити бали, вдаючи, нібито 
бореться за дешевий газ.

У. Т.: як ви розцінюєте політику 
української влади, яка намага-
ється лавірувати між ЄС і Ро-

сією, по суті, надівши маску 
«хитрого хохла»?

– Є добре прислів’я: за двома 
зайцями поженешся – жодного 
не впіймаєш. Гадаю, для Януко-
вича нині в Європі складна си-
туація. Його там послали в до-
волі відвертій формі, а в Росії 
рівноправного партнерства від 
нього не чекають. Путін у та-
кому режимі працювати не вміє, 
в нього імперські звички. Тож 
він хоче молодшого партнера. 
Навряд чи Україна погодиться 
ним стати. А на інше Путін не 
згоден. Тому, вважаю, зараз у 
Януковича становище таке са-
 ме, як у Лукашенки: в Європі 
його не чекають, а Кремлю він 
здаватися не хоче. Це безглузде 
позиціонування, яке нічим не 
закінчиться. Насправді для 
України європейський вибір аб-
солютно природний і правиль-
ний. Водночас і з Росією не 
треба сваритися. Тільки ось 
такі викрутаси, як ув’язнення 
Юлії Володимирівни, знищу-
ють українську ідентичність. Це 
був не європейський суд, а азі-

атський. Ось тому Янукович і 
бовтається як один предмет в 
ополонці. Думаю, що такий стан 
триватиме рівно стільки, скіль-
 ки він творитиме беззаконня. 
Не слід забувати, що Янукович 
дуже залежить від Європи. Не 
лише тому, що Україна – тран-
зитна країна між Заходом та Ро-
сією. Погіршити чи істотно об-
межити стосунки з Європою – 
не в його інтересах, адже тоді 
посилиться залежність від Мо-
скви. Якщо Янукович почне 
пристойно поводитися, з ним 
знову стануть розмовляти в ЄС. 
Позиція Заходу в справі Тимо-
шенко залишається ключовою.

У. Т.: Ваша оцінка нинішнього 
стану російської економіки?

– Економіка РФ – економіка 
газової труби. Це така бананова 
республіка, тільки замість ба-
нанів – сибірські нафта й газ. 
Понад 50% ВВП Росії генеру-
ється в даному секторі. Основ-
ний валютний дохід – експорт 
цих енергоносіїв. За роки Пу-
тіна залежність від них тільки 
зросла. На початку його прав-
ління нафта й газ становили 
35% загального російського екс-
порту, зараз – понад 70%. Ма-
шинобудування було 11%, ни ні – 
в межах 5%. Хай-тек на сьо-
годні – менш ніж 0,1%. Ро  - 
сія – класична сировинна кра-
їна, тобто абсолютна залежність 
бюджету, рівня життя, пенсій, 
зарплат і т.ін. від одного пара-
метра – ціни нафти на ринку.

У. Т.: Модернізація, оптиміза-
ція, Сколково тощо – блеф?

– Це улюблені слова «мо-
лодшого Путіна», тобто Мєдвє-
дєва. Усе це на 100% балака-
нина, піар. Сколково – не росій-
ська Кремнієва долина, а 
«потьомкінське село». На-
справді там мешкають олігархи: 
Абрамовіч, Прохоров, Потанін, 
там найдорожча земля в 
Підмосков’ї, дорожча навіть, 
ніж на Рубльовці. Сколково 
Кремль обрав не випадково: 
земля там належить Абрамо-
вічу, і, звичайно, багато людей 
на цьому добре зароблять. Що 
ж до високих технологій, то це 
цілковита маячня, бо ціна 1 м² 
нерухомості в районі Сколково 
від $15 тис. до $25 тис. А тому 
жодна інноваційна компанія, 
жоден венчурний фонд, який 
використає розробки яйцеголо-

БІОГРАФІЧНА НОТА
Боріс Нємцов
1959 – народився в Сочі.
1990 – народний депутат РРФСР за Горьківським округом.
1991 – довірена особа Боріса Єльцина на виборах прези-
дента Росії.
1991 – 1996 – глава адміністрації Нижегородської області.
1993 – обраний у Раду Федерації.
1994 – повноважний представник президента РФ у Ниже-
городській області.
1997 – перший заступник голови уряду РФ.
1998 – голова політради руху «Россия Молодая».
1999 – депутат Держдуми від партії «Союз правих сил».
2004–2005 – голова ради директорів концерну «Нефтя-
ной».
2008 – співголова Об’єднаного демократичного руху  
«Солидарность».
2010 – співголова Партії народної свободи (ПАРНАС).
2010 – серед перших діячів опозиції підписав звернення 
«Путін повинен піти».
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вих, ніколи не платитиме такі 
гроші, щоб орендувати там не-
рухомість. Ніколи. Там можуть, 
звичайно, побудувати свої офіси 
Google, Яндекс, Yahoo, Mail.ru, 
Microsoft – монстри хай-теку, 
але, як відомо, Кремнієва до-
лина не тримається на цих ве-
летах. Вона стоїть на невеликих, 
середніх компаніях, водночас 
отримуючи від них третину всіх 
венчурних капіталовкладень, 
які роблять у США.

У. Т.: Чому частина західного іс-
теблішменту заплющує очі на 
стрімке урізання громадян-
ських свобод у Росії, позитивно 
відзначаючи порядок, зумов-
лений сильною вертикаллю 
влади?

– Класичні подвійні стан-
дарти. Он проти білоруських 
чиновників-узурпаторів запро-
вадили санкції: їм заборонено 
в’їзд у ЄС, вони оголошені пер-
сонами нон-грата, а для таких 
самих російських – жодних об-
межень немає. Причина гра-
нично зрозуміла: Росія – ядерна 
держава, у неї енергоносії, а Єв-
ропа дуже від них залежить. І, 
звичайно ж, між правами лю-
дини в РФ та газом вони виби-
рають газ. Меркель, Саркозі, 
Берлусконі – всі вони адвокати 
Путіна. Вони вважають, що Ро-
сію не виправити, а нафта й газ 
потрібні. Поводяться не як де-
мократи, а як бізнесмени.

У. Т.: Чи вдасться Росії в осяж-
ному майбутньому чинити пре-

синг на всій території країн 
СНД?

– Росія так безглуздо й 
агресивно, так відразливо по-
водиться зі своїми сусідами, 
що з нею ніхто не хоче мати 
справи. У принципі, вона мо-
гла б бути дуже привабливою, 
зокрема і для України. Якби 
Росія була демократична, без-
печна, друж  ня, українському 
народові добре було б мати та-
кого партнера. Але її образ, 
створений Путіним, – це 
монстр: цинічний, жорстокий, 
із терористами, корупціоне-
рами, з відсутністю громадян-
ських свобод. Нікого з Росією 
не залишилося, окрім, мабуть, 
Вірменії. Але й та намагається 
тримати дистанцію. Навіщо з 
кадебешниками зв’язу ватися? 
Не думаю, що Путін має пер-
спективи брутально когось 
притулити до себе. До Росії всі 
потягнулися б, якби вона була 
зразком свободи й демократії.

НА СМІТНиК ІСТОРІї
У. Т.: які помилки російських 
демократів призвели до фак-
тичної однопартійності в РФ?

– Ми зробили купу поми-
лок. По-перше: слід було пояс-
нювати людям, у якій безвиході 
опинилася Росія в 1990-ті, а ми 
переважно займалися пробле-
мами економіки, намагалися 
врятувати країну від голоду й 
холоду. Треба було роз’яснювати, 
чому зруйнувався СРСР, чому 
збанкрутіла планова економіка, 
які рішення ми прийматимемо, 

щоб вибратися з тієї ситуації, 
наскільки складними будуть 
вони для народу тощо. По-
друге: потрібно було займатися 
зміцненням держави. Йдеться 
про спецслужби, які цілком пе-
ребували під впливом радян-
ського КДБ, і підсумком цього 
став прихід до влади кадебеш-
ника. А ще прокуратура, МВС та 
інші. Усе це залишилося від тих 
совкових часів, і зараз є веле-
тенським гальмом розвитку Ро-
сії, бо ж нині вона поліцейська 
держава, де панує не закон, а 
беззаконня. У погонах чи без – 
усе одно. Третя помилка: гадаю, 
що не треба було демократам 
підтримувати Путіна. Я не про 
себе конкретно, а про багатьох 
представників табору, котрі 
вчинили так на зорі його появи, 
на виборах 2000 року. 

Шанси повернути країну на 
шлях демократії великі, я вірю, 
що співпраця різних політич-
них сил Росії можлива, потрібні 
об’єднання опозиції, спільна 
програма дій. Потрібен час. Це 
не місяці, це роки.

У. Т.: Ваші прогнози щодо май-
бутнього Росії?

– Те, що сталося 24 вересня, 
принизливо для народу, Путін 
і Мєдвєдєв навіть не спробу-
вали створити видимості, ніби 
він має право на свою думку, 
на свій вибір. Наслідки для 
країни будуть серйозні: емі-
грація високоосвіченої частини 
суспільства, відплив капіталу, 
розвал інфраструктури. Путін 
хоче бути президентом дові-
чно. Він забуває, як закінчують 
диктатори. Бен Алі в Тунісі, 
Мубарак у Єгипті, Каддафі в 
Лівії. Я взагалі не прихильник 
революцій. Інша річ, що крем-
лівський режим, заборонивши 
в країні дискусію, штовхає лю-
дей на вулицю. Адже Путін – 
професійний провокатор, він 
під’юджує російський народ до 
бунту. І ще один момент. Путі-
нізм, поза сумнівом, веде кра-
їну до розпаду, та уникнути 
його, думаю, все-таки можна. 
Для цього треба відправити 
Путіна на смітник історії, про-
вести чесні вибори, повернути 
народу відібрані в нього права. 
Тобто Росія як єдина держава 
може зберегтися тільки в тому 
випадку, якщо вона повер-
неться на шлях свободи й де-
мократії. 

ОСНОВНІ 
КНиЖКи:

«Провінціал», 
1997

«Провінціал  
у Москві», 1999

«Сповідь 
бунтівника», 

2007

ЕКСпЕРТНІ 
ДОпОВІДІ (У 

СпІВАВТОРСТВІ):
«Путін і 

Газпром», 2008

«Путін. 
Підсумки», 

2008

«Путін і криза», 
2009

«Сочі й 
Олімпіада», 

2009

«Путін. 
Підсумки. 

10 років», 2010

«Путін. 
Корупція», 2011

ф
о

т
о

: у
н

іа
н

18|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 45 (210) 4 – 10.11.2011

ВПРИТУЛ|ПогляД



№ 45 (210) 4 – 10.11.2011|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|19

ПогляД|ВПРИТУЛ

Автор:  
юрій 

Макаров

Т
раплялося, мою країну ненавиділи, осо-
бливо на сході. Колись моєї країни боя-
лися, переважно на заході. Пам’ятаю, мою 
країну зневажали, практично скрізь. Але з 

моєї країни, здається, ніколи так відверто не 
сміялися. Точніше, з її лідера. Коли одна з най-
впливовіших у світі газет – французька Le 
Monde – називає твого президента «міщанином-
шляхтичем», ти готовий образитися, попри всі 
свої особисті почуття до Віктора Федоровича 
Януковича.
Насправді стаття шефа міжнародного департа-
менту цього видання Петра Смоляра не така вже 
хвацька. Автор лише аналізує позицію нашої 
країни на роздоріжжі: «Дві можливі гіпотези: 
або Україна знає, куди йде, й це непокоїть, або 
Україна не знає, куди йде, й це непокоїть не 
менше». Авжеж, ми заслужили на цей поблаж-
ливий тон. Ну й під завісу – порівняння Януко-
вича з мольєрівським паном Журденом, який не 
підозрював, що розмовляє прозою. Так пишуть 
про неповноцінних.
А тут іще й низка не останніх газет – від 
Washington Post до The Christian Science Monitor – 
передрукувала замітку агенції Associated Press 
про плагіат у книжці Віктора Федоровича 
Opportunity Ukraine… Ось цього ми досягли за 
півтора року посиленої активності на міжнарод-
ній арені: з України регочуть. Дехто ще не поли-
шив сподівання залучити нас 
до європейського простору, 
інші махнули рукою, але ухвала 
готова, до того ж образ однієї 
людини легко переноситься на 
всю країну: міщани, плебеї, 
парвеню.
Я ніяк не поділяю поширеного 
в нинішні витончені часи снобістського за-
хвату від «аристократичного» похо-
дження – всі ці дворянські збори, бали, замовні 
герби та «князі» з обличчями старих акторів. 
Так сталося, що я застав багатьох представни-
ків тієї, давньої, нібито справжньої аристокра-
тії, і в мене склалося враження, що співвідно-
шення людей гідних і відверто дрібних там ціл-
ком відповідало законам так званого 
нормального розподілу, себто ніяк не відрізня-
лося від будь-якої статистично значущої ви-
бірки. Тож доводиться повторити думку, яка 
вже стала банальністю: коли говорять про пле-
бейство, має ітися не про генеалогію, а про стан 
душі, а тут уже нікого не обдуриш. Стан душі 
нашої верхівки цілком відображений її матері-
альним світом: архітектурою маєтків у стилі 
Дракули та гостроносими черевиками з екзо-

тичних тварин, блискучими іграшками-
машинками та знімками в парадному інтер’єрі, 
де немає місця жодній книжці (крім своєї влас-
ної), а головне – неситістю. У цьому сенсі образ 
міщанина-шляхтича досить вичерпний. Але є і 
різниця: для пана Журдена бодай існували 
якісь авторитети: швець там, учителі музики, 
танців та – увага! – навіть філософії! Сучасні 
українські журдени ніяких авторитетів не ви-
знають, вони нізащо не погодяться, що хтось 
може бути розумніший за них, а такі слова, як 
компетентність чи професіоналізм, схоже, вза-
галі не входять до їхнього тезауруса.
Окрім прийняття поганих, ба навіть абсурдних 
рішень (на кшталт анекдотичних вагань зі змі-
ною часу), це означає ще й нездатність до їх ко-
ригування, а якщо говорити ширше – до будь-
якого зворотного зв’язку. Припустімо, із зимо-
вим часом влада відреагувала на власні дурощі 
відносно оперативно, по-перше, через очевид-
ність негативних наслідків, для розуміння яких 
ніякої освіти не потрібно, по-друге, через те, що 
таке рішення не зачіпало нічиїх бізнес-інтересів. 
У решті випадків сподіватися на критичне 
сприймання власної активності не доводиться.
Обізнані люди весь час пророкують якісь зміни, 
перестановки, рокірування у владній команді й, 
відповідно, різку зміну курсу або принаймні 
можливість хоч якось зрозуміти, чи є в країни 

курс. Експерти обіцяють, а 
зміни не настають. Надто по-
вільно метикує пан Журден, 
надто він самовпевнений.
Зберігається наразі єдиний 
спосіб забезпечити зворотний 
зв’язок – дати зрозуміти владі 
ставлення до неї більшості 

притомних українців у такий спосіб, щоб 
вона не мала шансів його не помітити й до 

нього не дослухатися. Йдеться про протест, 
який свідчив би про силу тих, хто не сприймає й 
не може сприйняти нинішньої біло-блакитної 
позиції (назвати її курсом, як уже було сказано, 
ніхто не наважиться). Не кличу українців на ба-
рикади – хто я такий, щоб це робити? Лише ме-
ланхолійно констатую: сила – єдине, з чим пан 
Журден гарантовано рахується. На відкритий 
протест мають наважитися не симпатики окре-
мої політичної сили чи представники якоїсь со-
ціальної групи, а більшість. 2004-го ми разом із 
Le Monde й Associated Press переконалися в тому, 
що: а) це ефективно; б) прості українці, на від-
міну від керманичів, мають достатньо шляхет-
ності, щоб поводитися гідно й відповідально. 
Тоді з нас не сміялися. 

Наш Журден

СиЛА – ЦЕ ЄДиНЕ, 
З ЧиМ ВЛАДА 
ГАРАНТОВАНО 

РАХУЄТЬСя



Д
нями Світовий банк та 
Міжнародна фінансова 
кор порація (далі – IFC) 
оприлюднили результати 

дослідження «Інвестиційний 
клімат в Україні: яким його ба-
чить бізнес. 2011 рік» (ґрунту-
ється на опитуванні власників 
і керівників 1636 компаній, а та-
кож 415 приватних підприєм-
ців). Експерти спробували ро-
зібратися, чи вдалось уряду 
досягти амбітної мети, означе-
ної прем’єр-міністром Миколою 
Аза  ровим: «Україна мусить ви-
грати конкуренцію в сфері сво-
боди ведення бізнесу, стати без-
умовно привабливою гаванню 
для капіталів». Загальний ви-
сновок: цього року в рейтингу 
сприятливості ділового середо-
вища країна втратила сім пози-
цій і посунулася на «почесне» 
152-ге місце поміж 183 оцінюва-
них.

БІГ НА МІСЦІ 
Україні є, чим «пишатися»: в 
рейтингу нас випередила не 
тільки Польща (62-га сходинка), 
а й Казахстан (47-ма), Білорусь 
(69-та), Киргизстан (70-та), Мол-
дова (81-ша) й Російська Федера-
ція (120-та). І в тому нічого див-
ного: місце України під сонцем у 
питаннях простоти оподатку-
вання – 181-ше, отримання до-
зволів на будівництво – 180-те, 
реєстрації власності – 166-те, 
підключення до енергосистем – 
169-те. І це тоді, як вітчизняні 
бізнесмени визнані чи не найна-
дійнішими на пост радянських 
теренах у виконанні контрак-
тів – 44-те місце.

Водночас не скажеш, що 
українські бюрократи нічого не 
роблять, аби спростити життя 
бізнесу. Так, торік у державі було 
змінено законодавство про вре-
гулювання комерційних супере-
чок, скасовано обов’язкову сер-
тифікацію 17 видів харчових 
продуктів, вимогу для отри-
мання дозволу на виготовлення 

кооперативної печатки тощо. 
Проте, як зауважив керівник 
проекту IFC Сергій Осаволюк, 
позитивні зміни у вітчизняному 
законодавстві відбуваються на-
багато повільніше, ніж у країн-
сусідів. Один із чинників такої 
ситуації: прийняття нібито пра-
вильних норм в Україні та їх до-
тримання – це, як кажуть оде-
сити, дві великі різниці. Екс-
голова Держкомітету з питань 
регуляторної політики та під-
приємництва Олександра Ку-
жель зазначає: «Німецькі бізнес-
мени гарно сказали… Якщо оби-
рати, яка країна краще малює 
плани, немає ліпшої за Україну. 
Якщо взяти наше законодавство, 
то ми побачимо, що воно краще 
й за Молдову, й за Білорусь… Але 
ж його ніхто не виконує!»

Наприклад, понад два роки 
тому уряд прийняв постанову, 
якою зобов’язав усі контрольні 
органи переглянути свої крите-
рії ризику й затвердити чек-
листи з переліком питань, за 
якими, власне, перевірятимуть 
підприємства. Це мало зробити 
поведінку контролерів прогно-
зованою. Така практика поши-
рена на Заході. Результат урядо-
вої ініціативи в Україні – нульо-
вий. Рік тому Кабмін (уже в 
новому складі) продублював по-
станову. Результат – такий са-
мий. Причина проста: наші 
контролери не хочуть уточню-
вати переліку можливих претен-
зій, аби залишити простір для 
бюрократичного маневру, і не 
просто так, а й тому, що в Укра-
їні таких інстанцій аж …85, 
утричі більше, ніж у державах 
ЄС. І функції вітчизняних контр-
олерів часто дублюються, пере-
межовуються… Навіщо ж це афі-
шувати? Європейська Бізнес-
Асоціація нещодавно також зая-
вила про штучне ускладнення в 
Україні податкової звітності, 
скажімо, про те, що «відмова ор-
ганів ДПА визнавати законні 
права платників, зокрема на 

урахування збитків минулих ро-
ків під час визначення обсягу 
оподаткованого прибутку, зна-
чною мірою погіршує інвести-
ційний клімат». «Проробляючи 
аналіз ведення бізнесу в Україні, 
варто зазначити, що проведені 
реформи, пов’язані з оподатку-
ванням, не позначилися пози-
тивно на звітах підприємств», – 
констатує Мартін Райзер, дирек-
тор Світового банку в Україні, 
Білорусі та Молдові.

У дослідженні IFC наголо-
шено: пересічний український 
підприємець сильно потерпає 
від опікування з боку різнома-
нітних контрольних органів. 

Усі в гавань!
Українські підприємці дедалі частіше згортають бізнес  
і опікуються закриттям сфабрикованих справ

Автор: 
Дмитро 

Калинчук
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2011-го принаймні однієї пере-
вірки зазнали щонайменше 7 із 
10 бізнесменів. Цей результат 
вважають неабияким досягнен-
ням (п’ять років тому перевіряли 
ледь не всіх) і пов’язують з імп-
лементацією нібито лібераль-
ного Закону «Про державний 
контрольний нагляд». Але – 
просто для порівняння – в краї-
нах Євросоюзу цей показник не 
перевищує 30%. Зазвичай укра-
їнський підприємець лише на 
офіційне спілкування з різнома-
нітними інспекторами витрачає 
понад два тижні щороку (термін 
цей уже багато років не зміню-
ється). Тоді як іще 2007-го три-
валість перевірок, скажімо, в 
Таджикистані, становила п’ять 
днів, в Узбекистані – 10. Про Єв-
ропу годі й казати. Водночас, за 
даними IFC, середня частина до-
ходу бізнесу, витрачена на під-
куп чиновників, за два останні 
роки зросла від 6% до 10%. До-
слідження показали, що підпри-
ємців, які в неофіційний спосіб 
вирішують питання в держорга-
нах, побільшало від 35% до 46% 

(порівняно із 2008 роком); тих, 
що роблять подарунки чиновни-
кам, чиї рішення впливали на 
діяльність підприємств, – від 
20% до 25%.

Згідно із законодавством 
України, 135 видів бізнес-ді яль-
ності потребують отримання від 
держави спеціальних дозволів, а 
45 підлягають ліцензуванню (це 
без урахування специфічних ва-
ріантів: як-то банківська, стра-
хова діяльність тощо). У сусідній 
Польщі, наприклад, воно поши-
рюється лише на п’ять видів – 
жодних інших дозволів там уза-
галі не існує. Навряд чи по-
трібно пояснювати, яка країна 
видається більш інвестиційно 
привабливою, з огляду лише на 
цей нормативний показник… А є 
ще й реальність...

МАСКи-шОУ
«90% бізнесменів зараз займа-
ються закриттям криміналь-
них справ, які порушують МВС, 
СБУ, органи прокуратури…» – 
констатує Олександра Кужель. 
Майже напевне згадані «90%» – 

це перебільшення, але воно ілю-
струє загальний тренд. Атаки 
силових спецпідрозділів на тор-
говельні мережі «Епіцентр», 
«Фокстрот», примусове вилу-
чення документації та офісної 
техніки на заводі «Стальканат» 
в Одесі (це виробництво, до речі, 
одне з небагатьох, які успішно 
переживають світову фінансову 
кризу), інші такі історії мали не-
абиякий резонанс. «Прийшли, 
кажуть: ось тобі така-то сума за 
твій бізнес – не більше, не 
менше. Не погодишся – будуть 
проблеми. Пропозиція була 
приблизно вдвічі менша від ре-
альної вартості бізнесу. Але ви-
бору я не мав, оскільки згодом 
з’ясував, що за непроханими гос-
тями стоять дуже впливові 
люди. Тож мене просто поста-
вили перед фактом», – розповів 
на умовах анонімності тепер уже 
колишній власник столичного 
заводу з виробництва харчових 
продуктів. У бізнес-середовищі 
про такого штибу «пропозиції» 
зараз говорять, як про сталу 
тенденцію.

Натомість правоохоронці 
вва  жають, що «маски-шоу» є 
цілком обґрунтованими, – мов-
ляв, справи порушують за фак-
тами контрабанди або іншими 
фолами підприємств. Однак чи 
можна уявити стовідсотково ле-
гальну бізнес-діяльність в умо-
вах вітчизняного законодавства? 
Загальний і дуже влучний по-
гляд сформулював Мартін Рай-
зер, директор Світового банку в 
Україні, Білорусі та Молдові: 
«Коли інвестори йдуть до Укра-
їни, вони повинні зв’язуватися з 
посольствами, з іншими інвес-
торами, що вже мають певний 
досвід роботи… Їм треба працю-
вати обережно – бізнес можуть 
відібрати дуже швидко… Укра-
їна має погану репутацію. Це, 
звичайно, не заохочує інвесто-
рів». Що й казати, коли навіть 
Алєксандр Лєбєдєв, російський 
мільярдер, наприкінці вересня 
анонсував продаж своїх україн-
ських активів, а у відкритому 
листі до президента Віктора 
Януковича прямо назвав мотив 
такого рішення – тиск на бізнес-
структури з боку місцевих пред-
ставництв Партії регіонів за під-
тримки силовиків… 

То про яку «тиху гавань» го-
ворили прем’єр-міністр Микола 
Азаров та інші впливові регіо-
нали? 
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план порятунку  
ЄВРОпи
Х

вали мене, моя губонько, 
бо ніхто не похвалить. 
Вранці 27 жовтня, після 
марафону переговорів, лі-

дери єврозони погодили «комп -
лексний пакет» заходів для по-
долання кризи, яка лютує там 
уже понад два роки. Вони збіль-
шили фонд, створений для до-
помоги країнам, що мають 
про  блеми із зовнішнім боргом, 
розробили план оздоровлен  - 
ня європейських банків, 
ради  кально зменшили 
борговий тягар Гре-
ції і окреслили нові 
шляхи поліпшення 

управління зо-
ною євро. Піс- 

ля літа, спо-

вненого загроз фінансового ко-
лапсу, лідери показали ринкам, 
за ким залишається останнє 
слово.

Однак за денного світла про-
боїни, які містить у собі план 
порятунку, видно як на долоні. 
Він заплутаний і непере-
конливий. Заплута-
ний через веле-
мудру фінансо-

 ву структуру й уразливість перед 
непрогнозованими наслідками. 
Непереконливий, бо пропускає 
забагато деталей, а схема, по-
кладена в його основу, не здатна 
гарантувати безпеку спільної 
грошової одиниці.

Це вже третій комплек-
сний пакет порятунку зони 

євро за цей рік, і навряд 
чи останній.

Минулого тижня саміт мав 
покласти край єврокризі.  
Не вийшло
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СЛОВА ДЕшЕВІ…
Найважливішим досягненням 
саміту стала згода списати 
50% грецьких боргів перед при-
ватними кредиторами. The Eco -
nomist давно підтримує такий 
крок. Однак важливо, аби в парі 
з цим заходом ішло створення 
надійного захисного бар’єра на-
вколо країн, які мають великі 
позики, але ще платоспро-
можні, як-то Італія. Це єдиний 
спосіб відродити довіру й захис-
тити європейські банки, а також 
забезпечити їм шанс продовжу-
вати кредитування.

На жаль, захисний бар’єр 
нав коло зони євро – найслабша 
ланка в ланцюзі. Європейський 
фонд фінансової стабільності 
(EFSF), який є основним фондом 
порятунку на континенті, не має 
достатньо грошей на вирішення 
проблем іще й Італії та Іспанії. 
Німеччина та Європейський 
центральний банк виключили 
єдине джерело безкінечної під-
тримки – власне євроцентро-
банк. Країни-кредитори, що на 
півночі зони євро, вже відмови-
лися докладати більше грошей 
до спільного фонду.

Натомість вони запропону-
вали дві схеми збільшення EFSF. 
Одна – використовувати фонд 
для страхування перших утрат у 
разі списання нових облігацій. 
Теоретично це означає, що вплив 
фонду порятунку, не виключено, 
зросте в кілька разів, але прак-
тично таке «підвищення кре-
дитної якості» не конче мусить 
принести велику користь. Ринки 
боргових інструментів можуть із 
підозрою поставитися до гаран-
тій, що їх дають країни, які й 
самі стануть уразливими, якщо 
в їхніх сусідів, переобтяжених 
боргами, почнуться економічні 
перипетії.

Друга схема передбачає ство-
рення Європейським фондом фі-
нансової стабільності низки ці-
льових структур, у які вкладати-
муть інші інвестори, зокрема й 
суверенні фонди. Але й тут ви-
никають сумніви щодо ефектив-
ності пропозиції. Кожна така ці-
льова структура, схоже, працю-
ватиме на одну країну, тому її 
ризики не поширяться на інші. 
Чому тоді Китай чи Бразилія 
має інвестувати в ці структури 
багато, тоді як Німеччина не по-

спішає вкладати туди додаткові 
кошти?

Разом ці схеми спрямовані 
на підвищення EFSF до €1 трлн 
($1,4 трлн), а то й більше. На 
жаль, це швидше нагадує праг-
нення, ніж надійний прогноз. А 
оскільки EFSF зазнає перших 
збитків, ризик утрати його капі-
талу вищий, ніж за кредитною 
програмою. Це може негативно 
вплинути на Францію, яка теж 
вкладає кошти у фонд поря-
тунку й нещодавно мало не втра-
тила своєї кредитної категорії 
ААА. Оскільки рейтинг EFSF 
частково залежить від Парижа, 
зниження кредитної позиції 
останнього могло б підірвати 
фонд порятунку в час, коли він 
найпотрібніший Європі.

Якщо стосовно створення 
захисного бар’єра план є надто 
поверховим, то у випадку банків 
він аж надто заглиблюється. До 
кінця червня 2012 року вони по-
винні забезпечити достатність 

основного капіталу на рівні 9%. 
У принципі момент похваль -
ний. Але маючи на це кілька мі-
сяців, вони можуть перестати 
нарощувати власний капітал 
(бо це зумовить розмивання па-
кетів їхніх акціонерів) і нато-
мість рухатись до необхідного 
рівня шляхом зменшення ба-
лансу. Це призвело б до невтіш-
них наслідків: у європейській 
економіці, позбавленій креди-
тів, спад тільки увиразнився б.

А ще є Греція. Хоча лідерів 
зони євро обсяг списаного боргу 
влаштовує, вони відчайдушно 
намагаються переконати всіх у 
«добровільності» кроку. А все 
тому, що дефолт у країні запус-
тив би реалізацію контрактів 
на страхування облігацій, 
тобто кредитно-дефолтних сво-
пів. Цього бояться: дефолт може 
спричинити хаос, бо ж ринку 
останніх іще не перевірено. Це 
правда, але «добровільне» спи-
сання такої величезної суми 
призведе до того, що інвестори-
власники інших європейських 

державних боргових інстру-
ментів засумніваються в гаран-
тіях, що їх дають кредитно-
дефолтні свопи. Отже, попри те 
що схема EFSF спрямована на 
страхування облігацій для їхніх 
власників, через наполягання 
європейських лідерів на «добро-
вільності» списання грецької 
заборгованості страхувати борг 
зони євро стане складніше.

…І НЕМАЄ ДОВІРи
До цього всього Європа докоти-
лася через переконання німець-
ких політиків у тому, що без 
тиску ринку проблемні еконо-
міки зони євро не так старанно 
проводитимуть реформи. Попри 
перелік обіцянок, привезений 
на саміт італійським прем’єром 
Сільвіо Берлусконі, ФРН має 
чого переживати. Але вона по -
вин  на зосередитися на інститу-
ційних способах дисципліну-
вання країн-марнотратів, а не 
затримувати кошти на поряту-
нок. Наразі досягнуті домовле-
ності в кращому разі не зарадять 
кризі євро, а в гіршому тільки 
поглиблять її. У міру того як оче-
видними ставатимуть недоліки 
кожної їх складової, страхи ін-
весторів безперечно повернуть-
 ся, відсоткові ставки за борго-
вими інструментами зростуть, а 
проблеми банків із фінансуван-
ням посиляться.

І вкотре над єврозоною на-
висне лихо. І вкотре Євроцен-
тробанку доведеться його відтя-
гувати. На щастя, новий очіль-
ник ЄЦБ Маріо Драґі чітко 
заявив, що усвідомлює: така 
його робота. Але саме в цьому й 
полягає трагедія саміту. Обі-
цянка центробанку щодо необ-
меженої підтримки платоспро-
можних країн напевне дала б 
значно більші шанси впоратися 
з кризою кілька місяців тому й 
залишається оптимальним ва-
ріантом нині.

На зустрічі європейські лі-
дери сподівалися довести, що 
їхній твердий намір підтри-
мати євро сильніший за здат-
ність ринків грати проти нього. 
Та попри панібратство і бра-
ваду, в них знову нічого не ви-
йшло. Будуть нові кризи й нові 
саміти. А поки вони узгодять 
ефективне рішення, ціна пи-
тання зростатиме. 

ЗАХиСНиЙ БАР’ЄР  
НАВ КОЛО ЗОНи ЄВРО – 
НАЙСЛАБшА ЛАНКА  
В ЛАНЦюЗІ

№ 45 (210) 4 – 10.11.2011|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|23

криза єВрозони|ВПРИТУЛ



Навіть після 
списання  

50% 
боргів приватним 

банкам 
заборгованість 

Греції на 2020 рік 
становитиме 

120% 
від ВВП 

СВІТОВІ ДЕРЖАВи БУЛи 
СТРАТЕГІЧНО ЗАЦІКАВЛЕНІ  
У СТАБІЛЬНОСТІ ГРЕЦІї

Н
инішня фінансова криза 
в країні – явище, Афінам 
знайоме. Греція в боргах 
іще з часів війни за неза-

лежність проти Османської ім-
перії. Це означає, що міжна-
родні кредитори та іноземні 
спонсори ще відтоді впливають 
на фінанси, політику й еконо-
міку держави. Хоча Греції не 
вдалося виручити очікувані 
кошти від реформ, яких вима-
гали західні кредитори, аби 
во  на змогла розрахуватися за 
зо  бов’язаннями, іноземні уря  - 
ди завжди стратегічно потребу-
вали цієї країни, а тому рефі-
нансували або прощали її борги, 
попри численні дефолти.

У БОРГАХ ВІД НАРОДЖЕННя
Сучасна держава Греція з’яви-
лася після 11 років війни з Ос-
ман  ською імперією (1821–1832). 
Однак чітко на користь греків 
конфлікт обернувся тільки піс-
 ля втручання Заходу в 1827-му. 
Війна перервала торгівлю в 
східному Середземномор’ї, і 
Фран  ція та Велика Британія за-
непокоїлися, що вакуум влади 
в регіоні дасть Російській імпе-
рії можливість розширити свій 
вплив і здобути прямий вихід 
до Середземного моря. Тому 
вони намагалися збалансувати 
будь-яке поширення російсь-
кого впливу, міцно закріплюю-
чись на грецьких територіях, 
що усамостійнювалися. Коли 
Греція, зрештою, виборола не-
залежність, саме ці три потужні 
держави – Франція, Велика 
Британія та Росія – обговорю-
вали між собою її умови.

Попри те що причини грець-
кого конфлікту мали національ-
 не забарвлення, Константино-
польський договір 1832 року між 
трьома великими державами 
оголосив Королівство Греція аб-

солютною монархією і призна-
чив королем принца Отто Бавар-
ського. Оскільки на той час 
принцові Отто виповнилося 
тільки 17 років і він був неповно-
літнім, правити країною від 
його імені було призначено раду 
регентів, що складалася з трьох 
баварських радників, відомих 
як «трійка»; до речі, сьогодні 
тим-таки найменням охрестили 
чиновників Міжнародного ва-
лютного фонду (МВФ), Європей-
ського Центрального Банку і 
Європейського Союзу. Один із 
«трійки» особливо активно на-
лагоджував устрій нової країни. 
То був колишній баварський 
міністр фінансів Йозеф Людвіґ 
Арманшперґ, якого пізніше, ко-
 ли Отто зійшов на престол, було 
призначено прем’єр-міністром 
Греції.

Під час війни з Османською 
імперією у греків накопичився 
великий зовнішній борг, через 
який 1826 року країну спіткав 
дефолт. Молода держава прак-
тично втратила доступ до між-
народних кредитів. Британія, 
Франція і Росія погодилися по-
зичити їй 600 млн франків. 

Умовою надання цієї суми було 
дипломатичне представництво 
всіх трьох країн в Афінах і ак-
тивне його залучення до орга-
нізації грецького уряду та на-
гляду над ним. Великі держави 
хотіли, аби борг їм повернули 
моментально, щойно нова дер-
жава почала формуватися. Од-
нак єдиним джерелом швид-
кого прибутку в Греції було 
сільське господарство. Фер-

мери отримували кредити під 
розширення посівних площ на 
землях, які по війні було наці-
оналізовано. Умови видавання 
державних позик, за якими по-
зичальник мав зробити пер-
ший внесок готівкою на рівні 
3%, а його продукцію відразу 
обкладали великим податком, 
штовхали фермерів на креди-
тування в нечисленних при-
ватних власників, що мали до-
ступ до великого капіталу. Це 
й був початок боргового циклу, 
в якому намагання держави 
виплатити свій зовнішній борг 
призвели тільки до збільшення 
заборгованості населення.

ЦиКЛ ТРиВАЄ
Економічний ріст Греції пов-
ністю зупинився у 1870-х. Не-
значні успіхи країни в обслу-
говуванні зовнішнього боргу 
далі обмежували її доступ до 
міжнародних кредитних рин-
ків і загрожували новою кри-
зою. Однак Захід втрутився й 
тут завдяки стратегічній важ-
ливості Греції, відтягнувши 
кризу ще на кілька десятиліть. 
Швидкий занепад Османської 
імперії та владний вакуум, що 
виникли в наслідок цього на 
віднедавна незалежних Балка-
нах, привернув увагу західно-
європейських урядів, які споді-
валися скористатися своїми 
відносинами і впливом на Гре-
цію, аби відвернути в регіоні 
експансію Росії або Австро-
Угорщини. Відразу після Бер-
лінського конгресу Велика 
Британія, Франція і Німеччина 
забажали, щоб Греція швидше 
наростила військову міць і 
стала однією з найсильніших 
держав на Балканах. Ці три 
країни погодилися виступити 
посередниками між нею та зо-
внішніми кредиторами і спри-

Вічний цикл грецьких 
боргів і дефолтів
Греція вже не вперше переживає економічну кризу 
сьогоднішнього масштабу 
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ДУХ ЧАСУ. 
Через 
черговий 
страйк Афіни 
завалено 
сміттям

яти отриманню додаткових 
міжнародних позик. У резуль-
таті вони успішно домовилися 
про надання Афінам кількох 
великих зовнішніх кредитів. Ті 
пустили частину коштів на 
обо  рону, але й накопичили 
значний держборг, оскільки 
більша частина отриманих по-
зик пішла на обслуговування 
попереднього боргу. Потім 
1893 року Греція оголосила 
дефолт.

Грецька влада мала надто 
незначний вплив як удома, так 
і за кордоном, аби вирішувати 
проблеми із власними боргами, 
тому їй довелося віддати еконо-
мічний розвиток і фінансовий 
нагляд у руки Міжнародного 
комітету фінансового контролю 
під керівництвом представни-
ків іноземних кредиторів, тобто 
Великої Британії, Франції, Ні-
меччини, Італії, Росії та Австро-
Угорщини. Вони й запровадили 
у країні сувору фінансову дис-
ципліну. Цей комітет визначав 
монетарну й фінансову полі-
тику Греції впродовж перших 
десятиліть ХХ століття. Під 

його наглядом Афіни досягли 
прогресу в раціоналізації бю-
джету, реформі банківського 
сектору тощо.

Та, попри такий поступ, 
структурний економічний ріст 
того часу був незначний. Ав-
тори реформ більше перейма-
лися тим, як повернути собі по-
зики, а не розвивати грецьку 
економіку. В розбудову вкрай 
необхідної на той час інфра-
структури, зокрема доріг, які 
з’єднали б континентальні ра-
йони, де вирощували зерно, із 
внутрішнім ринком густонасе-
лених міст узбережжя, інвесто-
вано було дуже мало. Незважа-
ючи на приєднання 1881 року 
Фессалії, де вирощували до-
статньо хліба, щоб Греція почу-
валася самодостатньою в плані 
забезпечення пшеницею, кра-
їна продовжувала імпортувати 
збіжжя аж до кінця Другої сві-
тової війни, бо населенню узбе-
режжя було дешевше одержу-
вати його від іноземних вироб-
ників із Середземноморського 
басейну.

Поєднання наслідків Пер-
шої і Другої балканських воєн, 
Першої світової, грецько-турець  -
кої війни та Великої депресії – 
це було занадто для економіки 
країни. Крім того, влада Між-
народного комітету з фінансо-
вого контролю вельми ослабла 
після початку Першої світової, 
бо ж управління комітетом 
опинилося в руках представни-
ків як Антанти, так і Централь-
них держав. Черговий дефолт 
Афіни оголосили 1932 року.

До закінчення Другої світо-
вої економіки Греції та її євро-
пейських кредиторів було зруй-
новано. В березні 1947 року 
Британії довелося припинити 
фінансову допомогу, яку вона в 
різних обсягах надавала Афі-
нам від 1820-х. Однак комуніс-
тичне повстання, яке охопило 
Грецію відразу після Другої сві-
тової, вкотре актуалізувало за-
грозу з боку Росії (тоді вже Ра-
дянського Союзу), що могла 
здобути контроль над страте-
гічними точками східного Се-
редземномор’я. Тому країна 
мала ключове стратегічне зна-
чення для єдиної західної су-
пердержави – США, чия вій-
ськова й економічна допомога 
їй під час холодної війни не 
дала комуністам захопити 
владу. 1981 року Греція стала 

10-м членом Європейської еко-
номічної спільноти (попере-
дника Європейського Союзу). 
Після того вона отримувала ве-
личезні позики й субсидії від 
європейського блоку на додачу 
до допомоги від США. І попри 
це, на початку 1990-х через брак 
економічного росту й величез-
ний бюджетний дефіцит Греції 
МВФ і Єврокомісія були зму-
шені встановити нагляд за її фі-
нансовою системою.

А В АФІНАХ  
УСЕ пО-СТАРОМУ
У сучасній Греції панують сер-
йозні проблеми: значний зов-
нішній борг; великі видатки 
на оборону; політична система 
з укоріненою звичкою по-
стійно гарантувати покрови-
тельство тим, хто його підтри-
мує; економіка з незначними 
запасами капіталу й залеж-
ністю від імпорту; неефек-
тивна модель опо  даткування; 
ізольованість від зовнішніх 
ринків кредитування і втрата 
суверенітету через величезні 
борги перед зовнішніми кре-
диторами. Підтримка стабіль-
ності Греції була в стратегіч-
них інтересах найпотужніших 
держав, відколи та здобула не-
залежність від Османської ім-
перії, але, схоже, близько 
200 років міжнародної заці-
кавленості в розвитку грець-
кої економіки не дуже змінили 
ситуацію в країні.

Незрозуміло, наскільки ва-
жливо зараз для європейських 
чи інших іноземних урядів за-
побігти критичній економічній, 
політичній чи соціальній дес-
табілізації Греції. Фінансова й 
політична ціна відвернення 
економічного колапсу країни, 
а заодно й потенційного роз-
паду сучасної європейської 
системи, сильно зросла від по-
чатку кри  зи 2008 року, однак 
іще жодна зі сторін не вирі-
шила зменшити свої втрати й 
махнути на все рукою. На 
краще чи на гірше, Афіни інте-
гровані в європейську систему, 
і їхній крах безперечно на неї 
вплине. Якщо лідери конти-
ненту вважають, що збере-
ження Греції є ключовим еле-
ментом у запобіганні власному 
економічному падінню, то, 
можливо, вона ще не втратила 
стратегічної цінності в очах 
Заходу. Але час покаже. 

Цей матеріал 
опубліковано 
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ЗВ’яЗКи ГОСпОДНІ

п
оки протестантська Єв-
ропа – благородна й 
економна у власних 
очах – бореться з борго-

вими проблемами католиць-
ких і православних країн кон-
тиненту, думка, що релігійна 
належність може впливати на 
те, як люди заощаджують, 
працюють і витрачають, вида-
ється дедалі привабливішою. 
Повалення арабських тиранів 
актуалізувало те саме пи-
тання: чи можливі в ісламі та 
ісламізмі правові та соціальні 
умови, що сприяють процві-
танню? 

Безперечно, багато релігій-
них лідерів сучасності мають 
тверді переконання стосовно 
економіки. У Західній Європі 
скромний голос християнської 
спільноти часто чути серед лі-
вих, що виступають за рівно -
прав’я. Наметове містечко про-
тестувальників проти банкірів, 
які у жовтні вийшли на вулиці 
Лондона, спочатку знайшло 
прихисток біля собору Святого 
Павла (нещодавно єпископ 
Лондонський Річард Чартерс 
попросив їх піти, але визнав, 
що вони порушують важливі 
питання). В Америці прихиль-

ники релігії висловлюються і 
за, і проти капіталізму. А десь 
між економікою та етикою ба-
гато релігійних лідерів взялися 
за проблему кліматичних змін 
і спонукають людей перегля-
нути свої звички, хоча 26 жов-
тня австралійський кардинал 
Джордж Пелл засудив таку 
тенденцію, виступаючи в Лон-
доні на щорічній лекції Фонду 
політики глобального поте-
пління (Global War  ming Policy 
Foundation (GWPF), – аналітич-
ного центру, скептично нала-
штованого щодо кліматичних 
змін.    

Віра може впливати на економічну поведінку,  
але не завжди безпосередньо
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ІНСТиТУЦІї, яКІ 
ҐРУНТУюТЬСя НА РЕЛІГІї, 
ЗМІНююТЬСя пОВІЛЬНІшЕ, 
НІЖ РЕЛІГІЙНА ДОГМА
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Однак у всіх найцікавіших 
теоріях про релігію і поведінку 
йдеться про впливи на рівні 
підсвідомості. Автор найвідомі-
шої – Макс Вебер, батько сучас-
ної соціології, який установив 
зв’язок між протестантською 
етикою і духом капіталізму. За-
значаючи, що протестантські 
території Німеччини в ХІХ сто-
літті були у кращому становищі, 
ніж католицькі, він вважав, що 
«внутрішня самотність» про-
тестантів, які до кінця не впев-
нені, чи спасенні вони в очах 
Бога, змушувала їх старанніше 
працювати. На відміну від бага-
тьох інших напрямів віри у про-
тестантизмі немає містичного 
обряду відпущення гріхів. 

Професор британського 
Університету Ворвіка Саша Бе-
кер, який перевіряє веберівські 
теорії на реальному житті, 
стверджує, що мислитель мав 
рацію і помилявся водночас. 
Протестантська Німеччина 
справді процвітала, але не за-
вдяки теології чи психології. 
Протестанти хотіли, щоб їхні 
діти – і хлопчики, і дівчатка – 
вміли читати Біблію, а вищий 
рівень грамотності гарантував 
швидший розвиток. Але якщо 
протестанти і католики здобу-
вали однакову освіту, то й дося-
гали однакових успіхів. «Тепер 
немає різниці, протестант ти 
чи католик», – каже Бекер. 
Крім того, найбагатшими в Ні-
меччині є католицькі землі, на-
приклад, Баварія. 

Американський соціолог Пі-
тер Берґер виявив, що веберів-
ські теорії певною мірою знахо-
дять відображення в Латинській 
Америці, де протестантська 
меншина, а особливо п’ятде  сят -
ники, успішніша за католицьку 
більшість. І там, і в Африці ін-
дивідуалістське протестантське 
«Євангеліє процвітання», у 
якому Бог схвалює фінансовий 
успіх, здається, популярніше 
поміж людей, які рухаються со-
ціальною драбиною вгору, ніж 
акцент католиків на «звіль-
ненні» бідних як класу, який 
останнім часом почав активно 
проявлятися. Південні корейці 
(як у своїй країні, так і ті, що мі-
грували до США) часто перехо-
дять від буддизму до протестан-
тизму, коли досягають еконо-
мічного успіху. Усе це може 
відображати той факт, що деякі 
напрями протестантизму (як і 

багато відгалужень ісламу) до-
бре вписуються в дисципліно-
ваний і виважений спосіб 
життя. Було б дивно, якби це 
ніяк не впливало на економічне 
становище. 

Однак багато спроб пов’язати 
доктрини з економікою наштов-
хуються на винятки й ефектив-
ніші пояснення. В Османській 
імперії (і на деяких територіях, 
що перебували під її правлін-
ням) християнські та іудейські 
меншини досягли значних успі-
хів у бізнесі. Тільки це результат 
не «фаталізму» і «відсталості» 
мусульман, як прийнято вва-
жати, а того, що немусульмани 
не могли обіймати високі по-
сади на державній чи військовій 
службі.  

Так само, аналізуючи еконо-
мічні лиха Греції, дуже просто 
вигадати собі якусь теорію про 
зв’язок православного христи-
янства (і його відносно поблаж-
ливого ставлення до людської 
слабкості) з корупцією чи ку-
мівством. Православ’я менш пе-
симістично ставиться до перво-
родного гріха порівняно із За-
ходом, а в православних молит  - 
вах за померлих наголошується, 
що «немає людини без гріха». 

Чи не означає це, що на гріхи 
православ’я дивиться крізь 
пальці? Цілком можливо, але 
як тоді пояснити те, що амери-
канці грецького походження, 
які є не менш набожними, ніж 
їхні земляки в Греції, такі 
успішні в бізнесі, освіті й на дер-
жавній службі? Імовірно, відпо-
відь криється в американських 
інституціях, завдяки яким до 
процвітання легше дійти чес-
ним шляхом. 

Цікаво, що дослідження в 
богомольному мусульмансько-
 му серці Туреччини виявляє 
сильний позитивний зв’язок 
між ісламською побожністю і 
капіталістичним успіхом. 
Іслам ськими кальвіністами на-
зивають побожних бізнесменів 
із Центральної Туреччини, які 
за допомогою релігійних мереж 
збивають капітал і розширюють 
бізнес. Поза сумнівом, це безпо-

середньо не демонструє того,  
як мусульманські переконання 
впливають на поведінку людей. 
Як і всі великі релігії, іслам – 
складна система вірувань, і за-
звичай віряни виділяють для 
себе ті елементи, які їм подоба-
ються. Набожні турецькі вироб-
ники, наприклад, уподобали 
собі уривки з Корану, що 
обстою ють чесну торгівлю. Од-
нак професор Університету 
Дюка (США) Тимур Куран 
стверджує, що закони переда-
вання спадку в ісламській ро-
дині могли в минулому гальму-
вати розвиток, оскільки з ними 
було важче накопичити багат-
ство. Якщо це так, то сучасна 
Туреччина може стати уні-
кально сприятливим полем, де 
світські закони поєднувати-
муться зі старанністю і твере-
зістю (в різних сенсах) мусуль-
манських кальвіністів. У своєму 
останньому дослідженні Куран 
розглядає Індію впродовж 
останніх 200 років. Він вважає, 
що незначні успіхи мусульман-
ських бізнесменів порівняно з 
індуїстськими відображають 
практики останніх, які дають 
змогу досягти родинного багат-
ства, а в ісламі воно розсію-
ється, оскільки релігія вимагає 
розділяти спадщину між дале-
кими родичами. Цей розрив ви-
ник ще за часів Британської Ін-
дії і, схоже, зберігається в сучас-
ній Індії, де представники 
різних вір досі живуть за від-
мінними родинними законами. 

Одна з проблем, за словами 
Курана, полягає в тому, що ін-
ституції, які ґрунтуються на ре-
лігії, змінюються повільніше, 
ніж релігійна догма. Навіть ві-
росповідання, що базуються на 
текстах і єдиному для всіх при-
хильників певної віри боже-
ственному одкровенні, можуть 
досить гнучко реагувати на нові 
економічні обставини. Але еко-
номічний розвиток світу ісламу, 
на його погляд, гальмують ін-
ститути на кшталт вакуфу – та-
кого собі ісламського благодій-
ного фонду, через який люди 
іноді створюють робочі місця 
для своїх родичів. Врешті-решт, 
закони та інституції, мабуть, 
більше впливають на земні 
можливості людей, аніж теоло-
гічні таїнства. 
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Автор: 
 Сергій Грабовський

У 
значній частині повідо-
млень західних ЗМІ з Пів-
денного Середземномор’я 
цими днями відчутні три-

вожні, ледь не панічні інтонації: 
результатом Арабської весни 
стає не втілення в регіоні 
ліберально-демократичних цін-
ностей, а прихід до влади більш 
чи менш поміркованих, проте 
відверто ісламістських політич-
них сил. Причому це явище 
стало наслідком активно під-
триманого Заходом волевияв-
лення самих громадян араб-
ських країн як підсумок чи то 
вільного голосування на вибор-
чих дільницях, чи то багатомі-
сячної боротьби зі зброєю в ру-
ках проти тиранічного режиму. 

АРАБСЬКА ОСІНЬ
У Тунісі, з якого, власне, все й 
почалося, переможницею вибо-
рів до парламенту стала помір-
ковано ісламістська партія «Ен-
нахда», яка набрала близько 
40% голосів. Друге і третє місця 
посіли «Конгрес республіки» та 
соціал-демократична політсила 
«Еттакатол», які вже заявили 
про готовність співпрацювати з 
ісламістами. Попереду у вільно 
й демократично обраного парла-
менту (Євросоюз уже підтвердив 

під прапором ісламу: 
можливі варіанти
Мусульманські 
країни вступають 
у період 
релігійної 
реформації, 
наслідком якої 
може бути 
дальша 
радикалізація 
їхніх суспільств

ЛІДЕР НА ЛАНЦЮЗІ. 
Ще одна гаряча точка 
арабського світу – Сирія, 
де протестувальники 
вже не перший місяць 
вимагають відставки 
місцевого диктатора 
Башара Асада
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Переможницею  
виборів  

до парламенту  
в Тунісі стала  
помірковано  

ісламістська партія 
«Еннахда»,  
яка набрала 

близько  

40%  
голосів

РЕАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТи 
АРАБСЬКОї ВЕСНи 
ВияВиЛиСя НЕ СХОЖиМи  
НА ТЕОРЕТиЧНІ СХЕМи 
ЗАХІДНиХ ЕКСпЕРТІВ

легітимність волевиявлення) – 
призначення тимчасових прези-
дента й уряду, підготовка про-
екту нової конституції та органі-
зація обрання постійних органів 
влади на підставі цієї конститу-
ції, що відбудуться, найімовір-
ніше, на початку 2013 року. 
Можна не сумніватися: якщо 
тимчасовий уряд діятиме більш-
менш успішно, переможці на-
ступних виборів будуть ті самі, 
що й зараз, а якщо помірковано 
ісламістська влада провалиться, 
то демократичними нормами 
скористаються для перемоги іс-
ламісти радикального штибу.

Голова Перехідної націо-
нальної ради Лівії Мустафа Аб-
дель Джаліль заявив, що країна 
житиме за ісламськими нор-
мами, і будь-який закон, який 
суперечить шаріату, буде скасо-
ваний. А водночас він запевнив 
Європу, що «лівійці є поміркова-
ними мусульманами». Та далеко 
не всі впливові політики цієї 
країни згодяться з ним. Напри-
клад, інакшої думки такий по-
льовий командир, як Абдулха-
кім Бельхадж, якого вважають 
людиною «Аль-Каїди» і який 
фактично контролює лівійську 
столицю Тріполі. А до того ж 
країна, на відміну від значно 
більш розвиненого в циві-
лізаційному плані Тунісу, де-
факто поділена на племінні 
регіо ни: в ній мешкають сотні 
арабських та берберських пле-
мен. Знов-таки в разі неуспіш-
ності поміркованих ісламістів, 
які орієнтуються на економічні 
контакти з Європою та Амери-
кою, до влади там можуть при-
йти діячі «Аль-Каїди», плюс між 
різними племінними угрупован-
нями може спалахнути справ-   
жня війна, ідеологічні гасла якої 
неодмінно будуть ісламськими.

В Єгипті однією з провідних 
політичних сил у результаті 
вільних виборів, вочевидь, ста-
нуть «Брати-мусульмани», за 
плечима яких тривала боротьба 
в підпіллі проти режимів На-
сера, Садата й Мубарака. Що-
правда, вони сьогодні заявляють 
про свій «поміркований ісла-
мізм», але традиції їхньої бага-
торічної політичної практики 
викликають у ЄС та США велике 
занепокоєння.

Ще більше хвилює ситуація 
в Ємені, котрий розташований 
за межами Середземномор’я, але 
геополітично з ним пов’язаний. 

Західні експерти побоюються, 
що відхід його деспотичного 
президента Алі Абдалли Салеха, 
на якому наполягають против-
ники владного режиму, не 
тільки не розв’яже проблем кра-
їни чи навіть не відкриє шляху 
до їх вирішення, а спричинить 
хаос і розпад цієї держави. Адже 
Ємен – найбідніший та найменш 
стабільний на Аравійському пів-
острові й перебуває у стані від-
разу кількох громадянських 
воєн. Не виключено, що невдовзі 
після падіння диктатури він 
припинить існування як єдина 
держава і стане новою подобою 
Сомалі. А це означає, що страте-
гічні водні шляхи через Суець-
кий канал і Червоне море до Ін-
дійського океану вже з обох бере-
гів зазнаватимуть нападів 
«ідейних» піратів, які ставлять 
собі за мету створення «всесвіт-
нього халіфату».

Іншими словами, реальні ре-
зультати Арабської весни вияви-
лися не схожими на теоретичні 
схеми й ідеологічні матриці чи-
малої кількості західних експер-
тів. Але хіба це вперше? Зга-
даймо, яке розчарування свого 
часу викликали на Заході резуль-
тати розпаду СРСР, що аж ніяк не 
спричинили очікуваного «кінця 
історії» та повсюдного утвер-
дження ліберальних цінностей; 
ба більше, на початку 1990-х на-
віть такий проникливий діяч, як 
Джордж Сорос, вважав головною 
небезпекою для нової Європи 
«націоналістичні режими» Лео-
ніда Кравчука та Франя Тудж-
мана, протиставляючи їм «ре-
форматорів» Боріса Єльцина і 
Слободана Мілошевича...

РЕФОРМАЦІя ІСЛАМУ
Кваліфіковано оцінити ситуацію 
і спрогнозувати розвиток подій 
можна було й на початку 1990-х, 
коли це стосувалося пострадян-
ських теренів, і на початку 2010-х, 
у випадку з арабським світом. 
Останній – побудований на заса-
дах ісламських соціокультурних 
моделей поведінки й політичних 
традицій, у які кожен індивід 
«умонтований» від свого наро-
дження й до самої смерті. Ясна 
річ, що ісламський світогляд не-
однорідний, і Коран відкриває 
широкий простір для інтерпре-
тації настанов Пророка: дещо для 
популярності викладу спрос-
тивши ситуацію, можна відзна-
чити істотну різницю в ньому 

між достатньо ліберальними (зо-
крема, і щодо іновірців) «меккан-
ськими» сурами та войовничо-
догматичними «мединськими». 
Отож спрогнозувати як клери-
кальний характер арабських ре-
волюцій, так і різноманітні варі-
анти політичного ісламу на-
справді не було проблемою.

Та головне, що в часи, коли 
західний світ опанувала хвиля 
постмодерну з гіпертрофованою 
політкоректністю, директивним 
мультикультуралізмом та п’яти-
статевою гендерною рівністю, іс-
ламська частина планети всту-
пила в добу релігійної реформа-
ції, тобто переходу від пре-   
модерну до модерну. Тим часом 
зброя і технології, що перебува-
ють у руках лідерів мусульман-
ського світу, належать до доби 
модерну, а можливості оперу-
вати величезними сумами на-
фтодоларів та контролювати 
більшу частину земних запасів 
вуглеводневих енергоносіїв від-
кривають шляхи істотного впли- 
ву на постмодерну частину світу 
ХХІ століття, власне, на засад-

ничі перспективи людства.
Як завжди, реформація сві-

тової релігії включає в себе 
вкрай суперечливі тенденції та 
компоненти. Скажімо, знаний 
письменник Салман Рушді, за-
суджений аятолою Хомейні до 
смерті за свій роман та неорто-
доксальні погляди, виступив 
2005 року в газеті The Times зі 
статтею про те, що іслам, як 
колись християнство, повинен 
адаптуватися до новітньої доби. 
Реформа його, за Рушді, має на-
самперед звільнити самих му-
сульман від тягарів середньовіч-
них догматів і допомогти їм 
стати рівними серед рівних у су-
часному світі. Запеклий против-
ник Рушді, не так давно помер-
лий духовний наставник ліван-
ських шиїтів, шейх Мохаммед 
Хусейн Фадлалла, один із засно-
вників сумнозвісної «Хезболли», 
також зі свого боку виступав за 
реформи ісламу. Він був ініціа-
тором благодійних проектів, 
спря  мованих на поліпшення 
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життя злидарів, а ще автором 
неординарних фетв. Наприклад, 
вважав, що мусульманка за пев-
них обставин може дати відсіч 
своєму чоловікові. Фадлалла 
підтримував здоровий спосіб 
життя молоді та науково-
технологічний прогрес, водно-
час категорично заперечуючи 
західні моделі організації сус-
пільного життя й розуміння 
прав людини.

Релігійна реформація в усіх 
країнах розвивалась і розвива-
ється за певною логікою: ідеться 
про очищення, повернення до 
істинної суті певного вчення. А 
тим часом джерела й, головне, 
практика ранніх етапів будь-
якої світової чи субконтинен-
тальної релігії насичені енер-
гією, прагненням максималь-
ного поширення ідей, ставлен-   
ням до всіх навколо як до 
потенційних прозелітів. Доба 
західноєвропейської Реформації 
була ознаменована великою 
кількістю релігійних воєн і ран-
німи буржуазними революція ми. 
І якщо такі збурення охопили в 
роки втілення модернізаційних 
проектів навіть народи, що спо-
відують досить миролюбний 
буддизм, то годі й казати про іс-
лам із його енергійним духом.

Ба більше: реформація – це 
завжди повернення до первин-
ної простоти життя, до певних 
чеснот, до самовідданості та вза-
ємодопомоги (зрозуміло, для 
«своїх»). Усі реальні недоліки су-
часного світу в уяві адепта 
релігійно-культурної чистоти 
розростаються до воістину гран-

діозних розмірів, а відтак не ви-
падковим бачиться відеозапис, 
переданий телеканалом Al-
Arabiya, де один із молодих 
озброєних ісламістів говорить: 
«Мусульманський світ не схожий 
на Німеччину, Японію чи Пів-
денну Америку, тому діти ісламу 
не сидітимуть склавши руки й 
не дивитимуться, як нашою зем-
лею поширюються зло й амо-
ральність». Спокуса простих рі-
шень, нещадної боротьби проти 
«чужого» й «чужинського» – 
хіба це питома характеристика 
тільки ісламістських радикалів, 
хіба Європа цього не пережила?

СОЦІОКУЛЬТУРНА 
ВиБУХІВКА
Утім, звичайно, є і значно 
глибше розуміння процесів у 
арабському світі та реформа- 
ційно-модернізаційних за-
вдань, які стоять перед ним. 
Так, знаний іракський письмен-

ник Набіль Ясін у газеті Al Hayat 
зазначав іще тоді, коли про по-
літичну «весну» не було й мови: 
є кричуще питання відпові-
дальності арабських політиків 
та інтелектуалів за те, що вони у 
своїй більшості не сприймають 

порад іззовні й водночас не ре-
формують ісламського суспіль-
ства. «Як можна виправдати на-
явність більш ніж $7 трлн араб-
ських коштів, заморожених у 
міжнародних банках, – із болем 
писав іракський достойник, – 
коли араби вмирають від го-
лоду, холоду, насильства і гно-
блення, страждають від безро-
біття, нерозвинених систем 
охорони здоров’я та освіти, ар-
хаїчного транспорту: досі засто-
совують для пересування коней, 
верблюдів, фури – й користу-
ються примітивними пошто-
вими послугами?.. Реформи по-
трібні всім, зокрема й правля-
чим та опозиційним політичним 
партіям. Однак наша культурна 
й політична еліта досі живиться 
ідеями, чужими рухові до демо-
кратії».

Сталося так, що не політична 
й культурна еліти, а передусім 
арабська молодь виявилася здат-
ною діями відгукнутися на ті ви-
клики доби, про які писав Набіль 
Ясін, оскільки саме вона якнай-
більшою мірою з усіх суспільних 
груп була причетна до надбань 
інформаційної епохи, до інтер-
нету, до можливості опановувати 
такі пласти культурних здобут-
ків, перед якими унаочнюються 
мізерія та зарозумілість ідеологів 
постмодерної моди. Звісно, бути 
причетним – іще не означає ав-
томатичного засвоєння цих плас-
тів, але не спрацювати така «со-
ціокультурна вибухівка» не мо-
гла. Так само, як не могла вона 
спрацювати поза контекстом іс-
ламу, поза процесами його ре-
формації.

Об’єктивно шлях глибинного 
трансформування арабського 
сві ту потребує куди більших зу-
силь, ніж розпалювання ненависті 
«вулиці», тобто злиденних мас, до 
Заходу і звинувачення в усіх лихах 
«білих колонізаторів» та «підступ-
них сіоністів». Адже в разі руху 
курсом змін вирішувати слід од-
ночасно безліч проблем, серед 
них – суспільна й економічна мо-
дернізація, продукування структу-
рованої по-сучасному культури, 
формування ефективної націо-
нальної по  літичної еліти. Впора-
тися з цим усім радикальні ісла-
місти апріорі не здатні – їм до 
снаги лише спробувати втягнути 
всіх і вся у «всесвітній джихад». 
Але чи вичерпується войовничим 
радикалізмом ментальність іслам-
ського світу? 

Є КРиЧУщЕ пиТАННя 
ВІДпОВІДАЛЬНОСТІ 
АРАБСЬКиХ пОЛІТиКІВ  
ЗА ТЕ, щО ВОНи У СВОїЙ 
БІЛЬшОСТІ НЕ СпРиЙМАюТЬ 
пОРАД ІЗЗОВНІ

ПЕРЕМОЖЦІ.  
На парламентсь-
ких виборах у 
Тунісі впевнено 
перемогла 
помірковано 
ісламістська 
партія 
«Еннахда», 
лідером якої  
є Рашид  
Гануші (на фото 
праворуч) 
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Із повним переліком заходів та його можливими змінами Ви можете 
ознайомитися в Книгарні «Є» у вашому місті та на сайті book-ye.com.ua 
Із повним переліком заходів та його можливими змінами Ви можете 
ознайомитися в Книгарні «Є» у вашому місті та на сайті book-ye.com.ua

4 – 11 листопада
чекаємо Вас на таких заходах 
у Книгарнях «Є»   

◆ У Києві (вул. Лисенка, 3):
4 листопада, 18:00 – публічна лекція Лариси Масенко 
«Конфлікт мов: чи довго існуватиме білінгвізм в Україні?» у 
межах лекційного проекту Книгарні «Є» «Новітні тенденції: 
суспільство, політика, культура».
5 листопада, 12:00 – майстер-клас для дітей: ліпимо з 
пластиліну. Презентація книжки «Чарівний пластилін».
8 листопада, 18:00 – презентація книжки Марії Маєрчик 
«Ритуал і тіло».
10 листопада, 18:00 – презентація книжки публіцистики 
Олександра Ірванця «П’яте перо» і поетичної книжки Петра 
Коробчука «Боса флейта».
11 листопада, 18:00 – презентація книжки Юрія Камаєва та 
Владислава Івченка «Стовп самодержавства, або 12 справ 
Івана Карповича Підіпригори».

◆ У Києві (вул. Спаська, 5, 
ст. м. «Контрактова площа»):
9 листопада, 18:00 – круглий стіл «Чи потрібна сучасній 
людині фундаментальна філософія?» та презентація 
книжки Марини Рудницької «Жити – значить ніби бути». 

◆ У Львові (просп. Свободи, 7):
4 листопада, 18:00 – презентація книжки Ірени Коваль 
«Балерина без пуантів» (видавництво «Дуліби»).
8 листопада, 18:00 – вечір поезії Марціна Свєтліцького.
9 листопада, 18:00 – лекція відомого мовознавця Олексан-
дри Сербенської на тему «Усне мовлення як символ 
присутності мови на планеті».
10 листопада, 18:00 – презентація книжки Ніни Бічуї 
«Великі королівські лови» (видавництво «Піраміда»).

◆ В Івано-Франківську 
(вул. Незалежності, 31):
4 листопада, 18:00, 4-й поверх – Польсьикй інститут у Києві, 
журнал «Український тиждень» та Книгарня «Є» запрошують 

на презентацію видання «Сергій Жадан і Тарас Прохасько 
читають Чеслава Мілоша» за участю Сергія Жадана та Тараса 
Прохаська.
5-6 листопада, 4-й поверх – заходи Третього літературного 
фестивалю ім. Т. Мельничука «Несімо любов планеті».
7 листопада, 18:00, 3-й поверх – акція «Живий 
буккросинг».
8 листопада, 16:30, 4-й поверх – засідання FRI-D-club на 
тему «Talk about world literature (favorite’s reading) + 
BookCrossing».
10 листопада, 18:00, 4-й поверх – презентація книжки 
Романа Лябиги «Фрески».
 

◆ У Харкові (вул. Сумська, 3):
5 листопада, 17:00 – Польський Інститут у Києві, журнал 
«Український тиждень» та Книгарня «Є» запрошують на 
презентацію видання «Сергій Жадан і Тарас Прохасько 
читають Чеслава Мілоша» за участю Сергія Жадана й Тараса 
Прохаська. 
9 листопада, 16:00 – перегляд та обговорення кінострічки 
«Хіросіма, любов моя» (1959 р.) режисера Алена Рене.
10 листопада, 19:00 – брифінг на тему «Гроші. Їхнє минуле і 
майбутнє». Мова – англійська.

◆ У Вінниці (просп. 50-річчя Перемоги, 26):
8 листопада, 18:00 – зустріч із лауреатами «Коронації 
слова» Вікторією Горбуновою та Дарою Корній (Мирославою 
Замойською).
9 листопада, 18:00 – літературна дискусія «книгОгляд»: 
«Мене називають Орхан Памук».

◆ У Тернополі (вул. Валова, 7–9):
8 листопада, 18:00 – презентація книжки Антона Кушніра 
«Urban strike». 
12 листопада, 14:00 – майстер-клас для дітей віком 6–10 
років з виготовлення коників із ниток.



К
олишній соратник азер-
байджанського пре зи-
ден   та-націоналіста Абу-
льфаза Ельчибея та де-

путат меджлісу, а нині лідер 
опозиційного Народного фрон- 
 ту Азербайджану Алі Керімлі 
розповів Тижню, що кри-

ється за азербайджанським 
нафтовим бумом та шиком 
Баку, який імідж президента 
країни Ільхама Алієва на За-

ході, кому вигідний карабась-
кий конфлікт і як його можна 
вирішити. 

ЄВРОпЕЙСЬКІ НАДІї
У. Т.: Нині в Азербайджані відбу-

ваються судові процеси 
над опозицією за 

проведення 

несанкціонованого мітингу пів-
року тому. як ви оцінюєте на 
цьому тлі свої шанси на пере-
могу в країні?

– Ми впевнені, що опозиція 
перемогла на виборах і в 2003-му, 
і в 2005-му, але їхні результати 
були сфальсифіковані. Це під-
тверджують і дані ОБСЄ та 
Ради Європи. Тому в 2008-му 
опозиція бойкотувала вибори. 
Наступна кампанія, президент-
ська, відбудеться в 2013 році. Га-
даю, вона відрізнятиметься від 
усіх попередніх. Посилення де-
мократичних тенденцій у світі 
дає нам надію на успіх. Ми наці-
лені на жорстку боротьбу та пе-
ремогу. Якщо вибори відбу-
дуться вільно, то в мене немає 
жодних сумнівів у такій пере-
мозі. Азербайджанський режим 
занадто непопулярний, тому й 
посилює боротьбу з нами. Лише 
за останні півроку арештували 
18 лідерів опозиційних партій, 
вже не кажучи про рядових чле-
нів. А після виборів до парла-
менту в 2005-му всі ці політсили 
позбавили офісів, зокрема й На-
родний фронт Азербайджану 
(НФА). Особисто в мене вже ші-
сть років немає закордонного 
паспорта, мене не випускають із 
країни. Половина членів керів-
ного складу НФА – політв’язні.

У. Т.: Чи не боїтеся ви, що Захід 
обміняє всі ваші демократичні 
сподівання на нафту?

– Так, нас хвилює питання, 
чи не стануть права та свободи 
людини в Азербайджані заруч-
никами економічних відносин. 
Тому ми відверто говоримо про 
це нашим західним друзям. Не-
щодавно на міжнародному кон-
гресі в Баку, присвяченому євро-
пейській політиці на Кавказі, я 
відверто заявив, що ОБСЄ та 
Рада Європи демонструють свою 
недієздатність в Азербайджані. 
Ось уже 10 років держава є чле-
ном останньої, проте ця струк-
тура анітрохи не сприяє демо-
кратизації Азербайджану. Якщо 
ж і Євросоюз заплющить очі на 
тутешнє свавілля й обміняє 
права людини на нафту, то це за-
вдасть непоправного удару по 
проектах євроінтеграції. 

У. Т.: Тобто свої сподівання на 
демократизацію Азербай-
джану ви відтепер пов’язуєте  
з ініціативою «Східне парт-
нерство»?

Нафтозалежність  
і авторитаризм
Лідер опозиційного Народного  
фронту Азербайджану Алі Керімлі  
розповідає про неприкрашене офіційною 
пропагандою життя країни

Спілкувався 
Олесь Кульчинський
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95% 
експорту 

Азербайджану – 
нафта  

й нафтопродукти

Понад  

75% 
доходів  

бюджету 
забезпечує торгівля 

енергоносіями

Понад мільйон 
пенсіонерів країни 

отримує пенсію 

$107.  
Лікарі, вчителі  
заробляють по 

$160–
200

СиТУАЦІя ВІЙНи ВиГІДНА 
АВТОРиТАРНиМ РЕЖиМАМ  
І ВІРМЕНІї, І АЗЕРБАЙДЖАНУ

– Поки що ми змушені очі-
кувати наступних кроків від ЄС 
після варшавського саміту «Схід  - 
ного партнерства». Безумовно, 
наша держава має виконувати 
всі демократичні зобов’язання. 
Розвиваючи відносини з Азер-
байджаном у напрямку асоціа-
ції, ЄС теж бере на себе контроль 
за дотриманням прав і свобод 
людини в нашій країні. З розмов 
із європейськими політиками 
я роблю висновок, що після 
Арабської весни вони нарешті 
усвідомлюють: у сучасному світі 
диктатури довго не втрима-
ються. Якщо Європі та США по-
трібен стабільний Азербайджан, 
то авторитарний режим їх не по-
винен влаштовувати. Разом з 
тим наша країна є ключовою 
для постачання нафти в Європу 
й транзиту газу з Туркменис-
тану, розвитку транскапсій-
ського трубопроводу. Отже, за-
галом ми дивимося на Європу 
водночас і з надією, і з пересто-
рогою. 

пОТЬОМКІНСЬКІ АУЛи
У. Т.: який імідж Алієва  
на Заході?

– У 2009 році Washingtin Post 
опублікувала статтю про те, як 
Ільхам Алієв купив своєму ма-
лому синові та двом донькам 
дев’ять віл у Дубаї загальним ко-
штом $75 млн. Це був перший 
серйозний удар по його іміджу 
на Заході. Відтоді всі провідні 
європейські ЗМІ повідомляють 
про корупцію в Азербайджані.

У. Т.: У такому разі який погляд 
влади на євроінтеграцію?

– Вона досі надіється, що 
пропонуватиме ЄС послуги у 
вигляді енергоресурсів. Відпо-
відно Європа не зможе відмов-
лятися від них, і режим домо-
жеться для себе привілейованої 
ситуації. Тобто влада торгу-
ється. Ільхам Алієв відверто за-
являє, що ми не підемо в Європу 
з порожніми руками. Із 27 пунк-
тів угоди, висунутої на нещо-
давньому саміті «Східного парт-
нерства», Азербайджан пого-
дився на 11. З усіх республік, 
представлених у цій ініціативі, 
в нас найгірша ситуація.

У. Т.: Центр Баку засліплює роз-
кішшю. Водночас за 20 років із 
Азербайджану емігрувало 
майже 3 млн осіб (по суті, 
чверть країни). У чому поляга-

юсь економічні парадокси Азер-
байджану? 

– Офіційно в нас справді ве-
ликі успіхи. Але ж уся наша еко-
номіка й бюджет цілковито за-
лежні від продажу чорного зо-
лота. Дві третини держбюдже- 
ту – субсидії нафтового фонду. А 
це ж мають бути накопичення 
для подальших поколінь. Нато-
мість ми використовуємо всі на-
фтодолари в той самий рік, коли 
й отримуємо їх. У країні створю-
ють саме видимість розвитку, 
тим часом окрім нафтогазової 
галузі жодні інші сектори еконо-
міки не розвиваються. 95% екс-
порту Азербайджану – нафта й 
нафтопродукти. Таким чином 
понад 75% доходів бюджету за-
безпечує торгівля енергоносі-
ями. Жодна інша країна у світі, 
навіть Кувейт і та сама Саудів-
ська Аравія чи Іран, не залежить 
такою мірою від чорного золота. 

Отже, вся робота влади – це 
продаж нафти, а також реаліза-
ція інфраструктурних проектів. 
Саме через останні 70–80% бю-
джетних асигнацій шляхом ко-
рупції потрапляє до чиновниць-
ких кишень. Решту влада витра-
чає на створення довколишньої 
ілюзії розвитку: гарних будинків, 
доріг тощо. Тому ціни тут як у Єв-
ропі й вищі, а понад мільйон пен-
сіонерів країни отримує пенсію 
85 манатів ($107). Лікарі, вчителі 
заробляють по $160–200. Це і є 
причина міграції, насамперед до 
Росії та України, Туреччини й 
Казахстану. Люди тікають від со-
ціальної несправедливості. При-
ватна власність абсолютно неза-
хищена. Влада може в будь-який 
момент забрати її й усіма мето-
дами перешкоджає утворенню 
середнього класу. Ще статистика: 
96% доходів бюджету цілої кра-
їни отримуються саме з Баку. Ре-
шта регіонів дають лише 4%. Це 
свідчить про цілковиту стагна-
цію й мертвотний стан еконо-
міки, сільського господарства та 
промисловості.  

КАРАБАСЬКиЙ ВУЗОЛ
У. Т.: На ваш погляд, чому Азер-
байджану й Вірменії не вда-
ється вирішити конфлікт нав-
коло Нагорного Карабаху?

– Ситуація війни вигідна ав-
торитарним режимам і Вірменії, і 
Азербайджану. На війну влада 
може списувати всі свої недоліки 
й переконувати, що від неї не слід 
вимагати прозорості й демокра-

тії, бо всі ми перебуваємо в стані 
напруження. У нас є ворог, тож 
мусимо мобілізуватися супроти 
нього. Відповідно нікого не пови-
нно цікавити, куди спрямову-
ються державні кошти. У стані 
війни цей інтерес можна розці-
нювати навіть як зраду Батьків-
щині. Тому, користуючись цим 
станом, влада і Азербайджану, і 
Вірменії може легко порушувати 
права людини й запобігати про-
зорості політики. Якщо сьогодні 
подам запит, як використову-
ються кошти на азербайджан-
ську армію, мене завтра звинува-
тять у тому, що я не хочу її зміц-
нення. Що ж до Вір менії, то через 
карабаський конфлікт вона втра-
тила незалежність. Усі чотири 
резолюції Ради Безпеки ООН ви-
магають від Вірменії звільнити 
території Азербайджану. Що дов-
 ше вона ігнорує ці резолюції, то 
очевидніше ціною її завоювань 
стає втрата економіки й політич-
ної незалежності. Адже ця країна 
окупує наші території лише за-
вдяки підтримці Росії і заради 
цієї підтримки повністю здає їй 
державу.

У. Т.: яке вирішення карабаської 
проблеми пропонує опозиція?

– По-перше, я гадаю, що си-
ловий варіант вирішення кара-
баського питання відійшов у ми-
нуле. Колись це було можливим, 
зараз – ні. Застосовування сили 
відтепер може спричинити 
справжню масштабну війну. 
Отже, потрібно шукати шляхи 
мирного врегулювання про-
блеми. І зарадити тут може лише 
розвиток демократії як у Вірме-
нії, так і в Азербайджані. У при-
годі стане європейський досвід: 
коли кордони символічні й не 
перешкоджають пересуванню 
людей та капіталів, територі-
альні питання відпадають 
самі по собі. Тож якби весь 
Південнокавказький регіон 
став частиною ЄС, то причини 
конфлікту зникли б. Однак у 
кожному разі ми повин  ні ви-
ходити з принципу територі-
альної цілісності всіх країн. 
По-друге, потрібно застосу-
вати механізм надання макси-
мальної свободи всім національ-
ним меншинам. 
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ГРОШІ 
НЕ ПАХНУТЬ? 
Запрошені 
до Чечні на 
свято Рамзана 
Кадирова 
західні гості 
вдавали, 
що «в 
республіці все 
прекрасно»

Танці на цвинтарі
Через 20 років після проголошення Джохаром Дудаєвим 
незалежності Чечні від Росії республіка перетворилася на взірець 
кремлівського способу управління «зібраними» землями

п
ізнього вечора 6 жовтня 
2011 року зелене світло 
залляло три величезні 
багатоповерхівки центру 

Грозного – Сіті. Присутні пере-
вели подих – краєвид зачарову-
вав. Дальше тло – підсвічений 
купол та яскраві мінарети най-
більшої в Європі мечеті; перед 
нею звивистий фонтан кольорів 
райдуги. А на річці Сунжі, що 
тече поруч, на плаваючій сцені 
привезені з Голлівуду актори 
Жан-Клод ван Дамм та воло-
дарка двох «Оскарів» Гіларі 
Свонк висловлюють побажання 
господареві. Крім того, заспіває 
англієць Сіл, зіграє відома скри-
палька Ванесса Мей ($500 тис. 
за виступ). Із таким, власне, 
розмахом святкував власне 35-
ліття президент Чечні Рамзан 
Кадиров. Одним із перших його 
привітав прем’єр-міністр Росії 
Владімір Путін.

Автомобільний парк прези-
дента Чеченської Республіки, що 
складається з найкращих світо-
вих марок, налічує більш ніж 
120 машин, стайні переповнені 
кіньми чистої арабської крові, 
дім висвічує золотими кранами 
та найдорожчим мармуром. У 
його збройних загонах – кілька-
надцять тисяч осіб; має він та-
кож приватні в’язниці, до яких 
може потрапити кожен незгод-
ний – усе це забезпечує Рамза-
нові покору підданих. Поза сум-
нівом, Кадиров є найбільшим 
переможцем війни, оголошеної 
18 років тому Чечні Кремлем. 
Чечні, історія якої видавалася 
клубком скинутих на невеличку 
кавказьку республіку москов-
ськими володарями інтриг і 
зрад, яких припустилися самі 
чеченці в боротьбі за владу. В 
найбільшому програші від ін-
триг та воєн опинився чечен-
ський народ. Чверть мільйона 

Автор: 
Кристина Курчаб-Редліх, 

польща

вбито (серед них 42 тис. дітей), 
тисячі калік, тисячі в еміграції. 
Ті ж, хто залишився вдома, ледве 
дають собі раду.

27 жовтня 1991 року Джохара 
Дудаєва обирають президентом 
Чечні. Повернення до республіки 
генерала радянської авіації Дуда-
єва прискорили емісари Боріса 
Єльцина, котрий у такий спосіб, 
намагався перешкодити впливам 
на Кавказі Міхаіла Ґорбачова. І 
вже 1 листопада Дудаєв видає де-
крет про незалежність республіки. 
Розраховує при цьому на під-
тримку Єльцина, котрий мовчить, 
натомість його заступник Алєк-
сандр Руцкой оголошує введення 
воєнного стану в Чечні. Але при-
літ озброєних командос у Грозний 
ветує Ґорбачов. Найправдоподіб-
ніше, йшлося про те, щоб чечен-
ська міна була підкладена саме 
Єльцину з його Російською Феде-
рацією. Тому останній міністр 
оборони СРСР маршал Шапошні-
ков не видає жодних розпоря-
джень щодо розміщених у столиці 
Чечні величезних арсеналів зброї. 
Після проголошення Дудаєвим 
незалежності Чечні ФСБ активно 
підтримує опозицію проти нього, 
яка організовує втечі бандитів із 
тюрем, готує антиурядові демон-
страції, поширює хаос. На чолі 
противників Дудаєва – кримі-
нальник Руслан Лабазанов.

Дудаєв не хоче війни, усві-
домлює загрози її розв’язання, 
шукає компромісу. Від 1991 року 
аж до пізньої осені 1993-го до-
магається зустрічі з Єльциним. 
За це його оточення платить ба-
гатомільйонні хабарі в доларах. 
Пише листи до прем’єра Росії 
Віктора Чєрномирдіна. Марно. 
Єльцин потребує «невеликої пе-
реможної війни», оскільки його 
рейтинг після 1993 року надто 
швидко падає.

Ніхто не сподівався, що росі-
яни програють цю війну. Дудаєв 
не дожив до її кінця: був убитий 
ракетою, що розпізнала його те-
лефон виробництва США, пара-

метри якого переказала росій-
ській розвідці американська. Ге-
нерал Лєбєдь підписує мирний 
договір у Хасав’юрті лише після 
того, як грозненську площу Мі-
нутка встелили трупи російських 
солдатів. Чечня вільна. Теоре-
тично. Чеченці хочуть демокра-
тичних виборів, а Кремль робить 
усе, щоб вони не відбулися. Тільки 
тоді, єдиний раз в історії, чеченці 
отримують фактичну міжнародну 
допомогу від ОБСЄ. Без відваги та 
впертості її представника в респу-
бліці Тіма Ґульдеманна виборів 
не відбулося б. В атмосфері націо-
нального свята народ обирає 
своїм президентом Аслана Масха-
дова, прихильника перемовин із 
Москвою, а не війни.

У програші почувається Ша-
міль Басаєв, комендант повстан-
ців, про якого під час війни з росі-
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СВІТ ВІДВЕРНУВСя 
ВІД ЧЕЧЕНЦІВ, яКІ щЕ ВЧОРА 
БОРОЛиСя ЗА 
НАЙпРЕКРАСНІшиЙ 
З ІДЕАЛІВ – ЗА СВОБОДУ

янами співали пісні чеченські 
діти. Для Басаєва Масхадов є не 
товаришем по боротьбі, а воро-
гом. А товаришем, наближеним 
іще з часів війни, стає для нього 
аль-Хаттаб, виходець із Йорданії, 
носій ідеї ісламського фундамен-
талізму (конкретніше салафізму, 
елемент якого – ваххабізм) та 
грошей від багатих шейхів із Пер-
ської затоки. А в республіці ко-
штів не було. Москва застосувала 
щодо Грозного фінансову бло-
каду, залишаючи Масхадову 
пусту скарбницю, зруйновану 
промисловість і тотальне безро-
біття. Хаттаб створює базу в Сер-
женьюрті, надаючи молодим 
озброєним і безробітним чолові-
кам непоганий заробіток. Басаєв 
стає на стежку чужого для чечен-
ців ваххабізму. Люди з ФСБ також 
бачать у ваххабізмі шанс нашко-
дити Масхадову.

Мало хто на той час замис-
лювався над питанням, на-
скільки щирий Басаєв у своїх по-
чинаннях, мало хто вже тоді 
пам’ятав, що він воював на ро-
сійському боці проти грузинів у 
1992-му, що за спиною в нього 
вишкіл на полігоні ГРУ, після 
чого з допомогою розвідки РФ, 
контррозвідки та МВС він ство-
рив у проросійській Абхазії жор-

стокий «Абхазький батальйон». 
Видається, що ці контакти були 
припинені лише на час патріо-
тичної війни, а з її закінченням 
відновлені. Бо ж тепер і Басаєв, і 
Москва мали спільного ворога – 
Масхадова. Його треба дискре-
дитувати, осміяти й принизити. 
Починається фестиваль убивств, 
організованих то тією, то тією 
стороною. Або ж обома спільно. 
Адже Басаєв має знайомства...

Хтось пострілами в голову 
вбиває на світанку шістьох ліка-
рів Міжнародного Червоного 
Хреста (співробітник ФСБ Адам 

Демієв); хтось відтинає голови 
трьом англійцям та новозеланд-
цеві із компанії Grainger Telecom, 
що створювали на цій території 
систему мобільного зв’язку 
(агент ФСБ, співробітник ГРУ 
Арбі Бараєв, нещадний і до 
своїх, і до чужих); хтось викра-
дає Валєнтіна Власова, пред-
ставника президента Єльцина в 
регіоні (теж Арбі Бараєв); хтось – 
польських учених (агентура 
ФСБ в Урус-Мартані, брати Ах-
мадови). Чеченські бандити 
охоче беруть участь у цих викра-
деннях, і не лише закордонних 
журналістів, долею яких ціка-
виться весь світ (і яких посланці 
Кремля викуповують за несамо-
виті гроші), а й простих людей, 
зокрема чеченців. Викрадення 
перетворюються на гарний біз-
нес, із яким безуспішно бореться 
президент Масхадов. Світ по-
троху відвертається від чечен-
ців, які ще вчора були героями в 
боротьбі за найпрекрасніший з 
ідеалів – за свободу.

Привід до нової війни ство-
рюють Басаєв із Хаттабом, про-
никаючи на територію Дагес-
тану в серпні 1999-го. Це був 
перший крок. Майже ніким не 
помічений. Тож годилося стру-
сонути народ по-справжньо  му. І 
прийшов час терору для росіян. 
У вересні того самого року вибу-
хають житлові будинки в Буй-
накську, Москві, Волгодонську. 

Масхадов уперто шукає пере-
говорів, які нібито поклали б 
край війні, він має підтримку в 

цьому сенсі кількох політиків у 
Росії та багатьох на Заході. Але 
чомусь у переддень підписання в 
Копенгагені угоди про порозу-
міння стається трагедія на Ду-
бровці. Путін стверджує, що авто-
ром терористичного нападу є Ас-
лан Масхадов. Хто ж тепер 
підтримає Масхадова? Тепер 
можна безперешкодно «чеченізу-
вати» терор у бунтівній респу-
бліці, віддаючи її до рук вірним 
Москві чеченцям. 2003 року пре-
зидентом республіки стає муфтій 
Ахмад Кадиров (у віднайдених 
1996 року папках КДБ фігурує як 
співпрацівник уже від 1981 року). 
Однією з його ідей було відібрати 
контроль над чеченською нафтою 
в російських генералів – під час 
святкування 9 Травня на стадіоні 
в Грозному він гине під час те-
ракту.

Так сталося, що зазвичай по-
стійно присутній біля Ахмада ко-
мендант його гвардії, син Рамзан, 
якраз перебував у Москві. І на-
ступного дня від самого ранку вся 
Росія могла споглядати велико-
душність президента Путіна, який 
зі співчуттям його пригортав. Пу-
тін задоволений: Ахмад Кадиров 
був освіченим чеченським патріо-
том, який міг раз по раз протисто-
яти Кремлю, а патріотизмом Рам-
зана, який закінчив три класи, є 
гроші та влада. В Москві, воче-
видь, були переконані, що молод-
ший Кадиров успішно запрова-
дить справжню «нормалізацію». 
Захід водночас примружив очі, 
аби нічого не заважало співпра-
цювати з Кремлем. По  літики ж не 
перейматимуться засиллям у рес-
публіці бідності, потворної коруп-
ції, тортур та замовних убивств. 
Або тим, що в чеченських школах 
навчання відбувається росій-
ською, а на рідну мову лишається 
дві години на тиждень. Рада Єв-
ропи ще раз «висловить занепо-
коєння», Європейський суд вирі-
шить іще раз на користь чергового 
чеченця спра  ву проти Росії, але це 
не врятує жодного з кількох тисяч 
ув’яз  нених без жодного слідства 
його земляків, які в таборах та ро-
сійських тюрмах умирають серед 
тортур. Не поверне сенсу життя, 
відданого за батьківщину.

«Путін – це мій ідол. Я за 
нього віддав би життя», – каже 
Рамзан Кадиров. Чудово, да-
лебі, розуміє: допоки Владімір 
Владіміровіч має владу, він 
зможе спокійно святкувати свої 
наступні дні народження. ф
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За рік до невідомості
На виборах 2012 року Бараку Обамі доведеться провести 
«ребрендинг» свого іміджу миротворця, а республіканцям – знайти 
нові політичні ідеї 

38%
ЗА БАРАКА 
ОБАМУ

яКБи ВиБОРи ВІДБУЛиСя 
ЦІЄї ОСЕНІ

Опитування Gallup, 
6–9 жовтня 2011 року 46% 

проголосують 
за кандидата-республіканця
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У  
США, коли починаються 
сплески масового незадо-
волення, ключовим є пи-
тання «хто винний?». У 

цій країні безжально конкретні 
у визначенні винних, після чого 

завжди діють. І місцем дії зали-
шатиметься все ж таки насам-
перед виборча дільниця, а не 
Волл-стрит. У функціональній 
демократії не може бути, щоб 
сьогодні політика прокли-
нали, наступного дня за нього 
голосували, а потім знову про-
клинали. Рівно за рік у Сполу-
чених Штатах відбудуться 
президентські вибори, резуль-
тат яких сьогодні прогнозу-
вати складно. 

ДАЙОш БОНУС?!
Учасники протестів «Окупуй 
Волл-стрит» скандують лівацькі 
гасла проти жадібності корпора-
цій, але й уряду теж дістається 
за «потурання грошовим міш-
кам». За даними одного з остан-
ніх опитувань Gallup, 64% рес-
пондентів вважають винним в 
економічній рецесії саме уряд, 
30% – фінансові інституції. 
До речі, якраз у фінансовій 
сфері Барак Обама зумів вико-
нати деякі свої передвиборчі обі-
цянки: 2010 року було ухвалено 
закон Додда – Франка, що за-
проваджував жорсткіше регу-
лювання діяльності великих 

Автор: 
Жанна Безп’ятчук

банків. Але ефект від регулятор-
ної реформи не настає швидко. 
Люди звертають увагу зовсім на 
інше, приміром, на розміри гро-
шових бонусів, які отримують 
виконавчі директори компаній 
на Волл-стрит. Так, в економічно 
провальному 2008-му керівники 
цих компаній разом одержали 
близько $20 млрд у формі бону-
сів – приблизно стільки само, 
скільки в значно благополучні-
шому 2004-му. Зрештою, і 
2009-го, і 2010-го ці суми не 

зменшувалися. Минув ще один 
рік – і проти Волл-стрит вибух-
нули масові протести. Водночас 
американці цілком свідомі того, 
що сьогоденні фінансово-еко-   
но  мічні проблеми загострили-   
ся через провал нинішньою по-
літичною елітою з обох табо-   
рів – і демократичного, і респу-
бліканського – тестів на догово-
роспроможність, на здатність 

досягти комп -
ромісу в ім’я 

к р а ї н и . 



ТЕМи ВиБОРІВ

Рік тяжкий, рік виборчий
Тиждень налічив щонайменше сім тем, яких кандида-
там на президентську посаду в США не оминути за 
жодних обставин.

Саме економіка, як прогнозують одноголосно екс-
перти, стане найгарячішим питанням на американ-
ських президентських перегонах 2012 року. Теми, що 
гарантують ефектні дебати, глядацький інтерес та ви-
сокий індекс цитувань, як-от одностатеві шлюби чи 
ліки, для виготовлення яких використовують тканини 
ембріона, мають відійти на другий план. Не домінува-
тиме на цих виборах і зовнішньополітична проблема-
тика. Спрощення податкової системи, нові робочі 
місця та прояснення перспектив реформи системи 
охорони здоров’я – ось що сьогодні найбільше хвилює 
американців. Їм потрібен не просто лідер, а problem-
solver – вирішувач проблем.

ЕКОНОМІКА
Республіканці твердять, що Барак Обама виявив свою 
повну некомпетентність у питаннях економіки та дер-
жавних фінансів, зокрема не зумів запустити політику, 
сприятливу для підвищення рівня економічної актив-
ності населення. Про те, що США йшли до федераль-
ного боргу обсягом $14 трлн багато років поспіль, вони 
воліють не згадувати. Їхні кандидати виступають кате-
горично проти будь-якого підвищення податків, обсто-
юють зменшення державних витрат за рахунок соці-
альних програм. Для Барака Обами важливо зберегти 
останні як такі, щоб під час економічного зростання 
можна було відновити їх повноцінне фінансування. 
Крім того, актуальним питанням залишається подат-
кова реформа; Обама не зміг провести зміни до по-
даткового законодавства через Конгрес, де в Нижній 
палаті домінують республіканці.

ЗОВНІшНя пОЛІТиКА
За перші три роки президентства Барак Обама може 
похвалитися хіба що ліквідацією терориста номер 
один Усами бен Ладена. Із воєнної кампанії в Лівії США 
вийшли. Спроби глави Білого дому підштовхнути ізра-
їльтян до компромісу з палестинськими арабами не 
дістали відгуку правоцентристського ізраїльського 
уряду Біньяміна Нетаньягу. Перезавантаження відно-
син із Росією швидко зависло.
Усі республіканські кандидати, за винятком хіба що 
Германа Кейна, мають свої «прості» відповіді на най-
складніші зовнішньополітичні дилеми. Вони різко 
критикують президента за рішення вивести до кінця 
2011 року американські війська з Іраку. Твердять, що 
не можна забрати всі їх нараз. Водночас забувають, 
що рішення про відкликання контингенту саме 
2011-го приймав у 2008-му їхній однопартієць 
Джордж Буш-молодший. Представниця Руху чаю-
вання ексцентрична Мішель Бахман вважає, що США 
мають за всі свої жертви у війні отримати від іракців 
частку в доходах від продажу нафти. Герман Кейн 
скромно повторює, що Сполученим Штатам слід спо-
чатку визначити свої стратегічні цілі та інтереси й 
лише потім щось пропонувати. А Рон Пол, також 
представник Руху чаювання, взагалі наголошує: Аме-
риці не потрібні жодні війни – варто піти звідусіль і 
взятися за внутрішні проблеми.

РЕФОРМА ОХОРОНи ЗДОРОВ’я
У березні 2010-го президент Обама підписав закон, 
який суттєво змінює правила надання звичайним 
американцям меддопомоги. Від 2014 року в США 
буде скасовано pre-existing condition – умову, що ме-
дична страховка не покриває витрат на хвороби, від 
яких пацієнт уже лікувався до її отримання. Якщо лю-
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«Та  кою роз -
діленою, як 

сьогодні, я не ба-
чила Америку за все своє жит-
 тя», – розповідає пенсіонерка 
Мері з Техасу.

пРОВАЛЕНА РОЛЬ
Під питанням також ба-
жання та спроможність 
Барака Обами повторно 
відіграти ту роль, яку 
він узяв на себе під час 
виборчої кампанії 
2007–2008 ро-
ків, – об’єд -
нувача полі-
тикуму й нації, 
л і     де   ра-цен  т    -
риста, орієнто-
ваного на при-
мирення. Можна 
по-різ  ному оці-
нювати його до-
сягнення у справі 
реформування ме-
дичного страхуван-
 ня чи вирішення 
проблеми держав-
ного боргу, але віді-
грати цю роль від по-
чатку до кінця йому не 
вдалося. Тимчасового 
компромісу щодо під-
няття стелі держ-
боргу та зменшення 
бюджетного де  фі -

циту було досягнуто не завдяки 
об’єд  навчим здібностям Обами, а 
через страх республіканців за-
шкодити своєму «політичному 
бренду», як висловився лідер їх-
ньої меншості в cенаті Мітчелл 
Макконнелл, а ще точніше – че-

рез страх бу  - 
ти співвід-
п о в і д а л ь -
ними за де-     
фолт. За ро-   
ки пре  зи-     
д е н т     с т в а 
Оба  ми рес-
публіканці 
послідовно 
рухалися до 
єдиної, на 

їхній погляд, правильної страте-
гії: хай там що пропонуватиме 
глава держави, це треба катего-
рично відкидати. 

З-поміж політичних експер-
тів немає консенсусу щодо того, 
як усе ж таки Бараку Обамі 
треба поводитися впродовж 
президентських перегонів: далі 
тримати в руках оливкову гілку 
миру чи вдаватися до більш 
конфронтаційної манери полі-
тичної боротьби, що поляризує. 
Цей вибір ще називають диле-
мою між Малим та Великим 
урядом, тобто технокра-
тичним та ідеологічним. 

У зв’язку з цим од-
разу ж з’являється на-
ступна загадка: як 

20%*
МІТТ РОМНІ

екс-губернатор 
штату Массачусетс

18%
ГЕРМАН 

КЕЙН
бізнесмен 

із 
Джорджії

* Цей і наступний 
показники є рівнем 

підтримки кандида-
тів серед електо-

рату Республікан-
ської партії
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поведуть себе на перегонах 2012 
року незалежні виборці; той 
електорат, який приймає рі-
шення в останній момент, а 
також афро-аме  рикан  ці, ла-
тинос й американсь  кі євреї. 
Цікаво, що ті, хто закликає 
нинішнього президента ди-
ригувати своєю виборчою 
кампанією за допо-
могою оливкової гіл  -
 ки миру, вважають, 
що робити це він має 
саме для привер-
нення на свій бік не-
залежних виборців і 
тих, хто вагається. 
Люди втомилися від 
кризи, хочуть бачити 
мобільний і сфокусо-
ваний на вирішенні 
конкретних проблем 
уряд – те, що англійською нази-
вається small go  vernment. А ось 
старший дослідник Інституту 
Брукінґса Томас Манн переко-
наний, що більшість голосів ані 
незалежних виборців, ані будь-
яких інших Барак Обама таким 
чином не завоює, понад те, це 
зруйнує будь-які його шанси 
бути переобраним. Щодо під-
тримки латиноамериканців, то 
так чи інакше вона може зале-
жати від імміграцій-
ної політики. За 
три роки його 
президентства зі 

Сполучених Шта-
тів було депорто-
вано бли  зько 1 
млн незадокумен-
тованих мігран-
тів. Адміністрація 
Оба  ми запро  по -
ну  вала комп  ро -
міс  ні підходи до 
нелегальної мі-

грації: обіцяє переглянути по-
над 300 тис. справ, урахувавши 
термін перебування в країні, 
наявність дітей, що народи-
лися в США, службу в армії 
тощо. Доля решти іммігрантів 
без документів залишається 
непевною. 

Коли в травні 2011 року 
американський президент 

закликав Ізраїль повернутися до 
кордонів 1967-го, дехто прямо 
запитував: що він робить – жо-
ден американський єврей не 
проголосує за нього після цього. 
Але вже у вересні на Генасамблеї 
ООН США заявили, що блокува-
тимуть у Раді Безпеки резолю-
цію щодо членства Палестин-
ської автономії в Організації 
Об’єднаних Націй та визнання 
її державності. Єврейська гро-
мада отримала сатисфакцію. 

АМЕРиКАНСЬКІ МРІї 
І, нарешті, останнє ключове пи-
тання – майбутній конкурент 
Барака Обами від республікан-
ців. Ще влітку цього року амери-
канці сподівалися, що в таборі 
консерваторів з’я  виться якийсь 
чарівний незнайомець, якому 
судитиметься 
стати об  личчям 
цієї прези  дент -
сь  кої виборчої 
кампанії. І він 
вкотре змусить 
повіри  ти цілу 
країну в диво – 
б л и с к а в и ч н е 
сходжен  ня на 
п о л і т и ч н и й 
Олімп ма  ло  ві -
до  мої, полі  тич-

15%
РІК ПЕРРІ

губернатор 
штату Техас

 но свіжої людини. Але цього не 
трапилося. Респуб  ліканцям у їх-
ній нинішній кондиції досі бра-
кувало політичних ресурсів, щоб 
здійснити такий трюк. Хоча в 
колі кандидатів, з якого буде об-
рано опонента Обами, є таки до-
недавна маловідома постать – 
«Наполеон піци» Герман Кейн, 
екс-ген  директор мережі God  fa -
ther’s Pizza. Його головна 
фішка – відсутність політичного 
досвіду. «Це вони, політики, до-
вели країну до прірви. А я, лю-
дина великого бізнесу, знаю, як 
створювати робочі міс  ця», – лю-
бить повторювати він. 

Ще один ключовий претен-
дент – Мітт Ромні, екс-губернатор 
штату Массачусетс, мормон, 
успішний бізнесмен, який, однак, 
дотепер програв 18 із 23 різних 
видів перегонів включно з пре-
зидентськими праймеріз (попе-
редніми виборами, на яких при-
хильники тієї чи іншої партії ви-
значаються з кандидатом), у яких 
брав участь. Американці не лю-
блять тих, хто несе за собою 
шлейф поразок. Але шарм і гар-
ний політичний такт Ромні заті-
няють його. Він – «містер Ха-
ризма», інтелігент, що трима-
ється доволі осібно у своїй партії. 
Так, він не висловлював каяття 
через те, що проведена ним у 
Массачусетсі реформа медичного 
страхування у своїй 

8%
РОН ПОЛ

конгресмен 
із Техасу

7%
НЬЮТ ҐІНҐРІЧ
екс-спікер Палати 
представників



дина не включена до державних програм страху-
вання Medicaid чи Medicarе, вона має самотужки при-
дбати поліс, інакше сплачуватиме штраф. Водночас 
держава субсидіює страховки для членів родин, чий 
сумарний щомісячний дохід не перевищує 400% межі 
бідності. Республіканці вважають усю цю схему «не-
припустимим втручанням у приватне життя простих 
американців». На їхню думку, такі зміни можна за-
проваджувати лише на рівні штатів, а не на феде-
ральному. Сьогодні кожен республіканський канди-
дат вважає своїм обов’язком заявити перед каме-
рами: «Реформа Обами має бути скасована». Єдиний 
виняток – Мітт Ромні. Він провів таку саму реформу, 
як і Обама, на рівні штату Массачусетс. Цей конфуз 
охрестили ObamneyСare за аналогією до ObamaСare. 
За останнім опитуваннням Rasmussen Reports, ре-
форму чинного президента підтримують 42% респон-
дентів, 54% виступають за її скасування.

ІММІГРАЦІЙНА пОЛІТиКА
Імміграційної реформи Барак Обама до логічного за-
вершення не довів і навряд чи встигне це зробити до 
виборів. Ідеться про потребу знайти розумний компро-
міс між контролем за нелегальним переміщенням осіб 
та потребою інтегрувати в соціум незадокументованих 
мігрантів, що вже прожили в країні чимало років по-
спіль, роблять внесок у її економіку, народили дітей у 
США. Для республіканців головне гарантувати безпеку 
кордонів, особливо у штатах південного заходу країни. 
Вони межують із охопленою нарковійнами Мексикою. 
На цьому напрямку нинішній президент уразливий для 
критики. А ось затятий консерватор Рік Перрі наголо-
шує, що не можна плутати посилення імміграційного 
контролю із ксенофобією чи расизмом.

АБОРТи
На самому початку виборчих перегонів Герман Кейн 
зауважив, що виступає проти абортів, але допускає: в 
разі інцесту чи зґвалтування треба залишити право ви-
бору за родиною. Не минуло й кількох місяців, як цей 
політик де-факто відмовився від своїх слів і заявив, що 
виступає проти штучного переривання вагітності за 
будь-яких обставин. Мало не в кожному своєму виступі 
республіканські кандидати зауважують, скільки вони 
мають дітей і як довго перебувають у шлюбі.

КОНТРОЛЬ ЗА ЗБРОЄю
Після того як у січні цього року 22-річний Джаред Лаф-
нер у місті Тусоні (штат Арізона) вистрелив у конгресву-
мен, представницю демократів Ґабріель Ґіффордс, ма-
ніфестуючи таким чином свою незгоду з політикою 
уряду, її партія знову порушила питання запрова-
дження суворого контролю над продажем зброї. Рес-
публіканці проти цього. Приміром, Рік Перрі в Техасі 
запровадив правило, за яким на виборчій дільниці, 
перш ніж проголосувати, кожен громадянин має на-
дати посвідчення особи, при цьому документ власника 
зброї зараховують як таку посвідку, а ось студентський 
квиток – ні. До речі, не в усіх штатах виборець має під-
тверджувати свою особу документом, що його видав 
офіційний владний орган. Демократи вважають, що це 
дає змогу здійснити волевиявлення всім без винятку 
жителям країни, адже близько 11% американців із тих 
чи тих причин не мають належного посвідчення.

ОДНОСТАТЕВІ шЛюБи
Рон Пол вважає, що це приватна справа, в яку офі-
ційна влада взагалі не може втручатися. Інші республі-
канці не такі толерантні, хоча назагал сьогодні це пи-
тання не викликає особливих дебатів із жодного боку 
барикад – і навряд чи щось зміниться найближчими 
місяцями. 

ТЕМи ВиБОРІВ
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основі ідентична тій, яку запро-
понував Обама. «Мітт занадто 
інтелігентний, щоб бути ідеоло-
гічним», – так охарактеризував 

політика колишній вико -
навчий директор засно-
ваної ним компанії Bain 
Capital Марк Волпов. 

Ще один лідер рей-
тингів підтримки рес-

п у б л і к а нсь  к и х 
кандидатів – 
ба  гаторічний 
г у   б е р   н а т о р 
шта  ту Те  хас 
Рік Пер  рі. Ві-
домий аме  ри -
кансь  кий жур-
наліст Джеймс 
Мур, порівню-
ючи його з Бу -
ш е м - м о   л о д -
шим, за  ува  жив: 
«Те, що для 
Буша бу  ло по-
л і т и ч н о ю 
стра  те  гією, 
для Пер  рі є 

релігійною дог-   
мою». Він уміє 
апелювати до 
найконсерватив-
нішого елек  тора-
 ту республікан-
ців і має у вибор-
чому ар  се  налі 
ко  зир – еконо -
мічні успі  хи сво-
 го шта  ту. Найімо-

вірніше, з кимось із них Обама й 
зійдеться в дуелі 2012-го. 

Беззаперечного фаворита у 
стані республі-
канців досі не-
має. Кандидат 
від «Великої 
старої партії», 
як її назива-
ють у США, 
виявиться ли-
 ше після прай-
меріз, сезон 
яких розпоч -
неться вже 
взимку. 

3%
РІК САНТОРЮМ 
екс-сенатор із 
Пенсильванії

2%
ДЖОН ГАНТСМЕН

екс-губернатор 
штату Юта

5%
МІШЕЛЬ БАХМАНН

конгресвумен із Міннесоти



З
ахідні ЗМІ мусують тему про те, що почасті-
шали випадки викриття російських шпигу-
нів. Я 50 років верховодив в органах радян-
ської розвідки і не згоден із таким висно-

вком. Лише три випадки за останній час, і всі 
незначні. Група Чапмен у Вашингтоні – це про-
сто профанація, карикатура на розвідку. По суті, 
вони нічого там не зробили, ніхто з них серйозно 
не працював. Сексапільну дівчину Чапмен тато 
влаштував на хорошу зарплату та прекрасні 
умови життя на Заході, ось і все. Користі від неї 
не було жодної.
Нещодавнє затримання в Німеччині подружжя 
Андреаса і Хайдрун Аншлаг – під цими іменами 
вони фігурують у розслідуванні, – вочевидь, 
пов’язане з подвійним агентом Алєксандром По-
тєєвим, російським полковником, заступником 
начальника американського відділу СЗР, який 
переметнувся на бік США і здав свого часу групу 
Чапмен. Думаю, Аншлаг – це давні агенти, які 
сиділи в Німеччині з ра-
дянських часів, таких тоді 
засилали пачками. На-
скільки це подружжя було 
результативним, поки що 
важко сказати. У їхньому 
випадку цікаво те, що вони 
стали першими, кого, за-
підозривши у шпигунстві 
на користь Росії, арешту-
вали в Німеччині після за-
кінчення холодної війни, і 
те, що цей скандал може дещо затьмарити 
сердечні стосунки Меркель і Путіна, відно-
сини Москви і Берліна. 
Серйозніша, цікавіша справа – це викриття во-
сени минулого року у Великій Британії Каті За-
туливітер. Це дуже здібна шпигунка: чотири 
роки вона виносила документи з британського 
парламенту. Проникла туди хитро й непомітно. 
Стала помічницею і коханкою Майка Хенкока, 
депутата від партії ліберал-демократів, члена Ко-
мітету з оборони Палати громад. Маючи за спи-
ною дві військові освіти: одну вона здобула в Ро-
сії, другу вже тут, пані Затуливітер займалася 
військово-політичним шпигунством. А це серце-

вина, головний об’єкт діяльності російських 
спецслужб. Думаю, вона була ефективнішою і за-
вдала більше шкоди, ніж усі інші разом узяті 
агенти РФ у Британії. На сьогодні це найкраща 
російська розвідниця за останні 20 років.  
Зараз Міністерство внутрішніх справ Великої 
Британії домагається її депортації на тій підставі, 
що вона становить загрозу національній безпеці 
країни, але формально звинувачення у шпигун-
стві їй не висували. І хоча Майк Хенкок ствер-
джує, що Катя Затуливітер ніколи не мала до-
ступу до закритої інформації, він усе-таки добро-
вільно пішов зі своєї посади в Комітеті з 
оборони. 
До Росії Катя Затуливітер категорично не хоче, 
найняла найкращих адвокатів, упирається всіма 
силами. Якщо вишлють – усе, закінчилася 
кар’єра шпигунки, вже ніяка інша країна її до 
себе не пустить, і це трагедія. Щоправда, з огляду 
на те що розслідування триває вже 11 місяців, її 

залишать у Великій Брита-
нії. При цьому жодних на-
слідків цієї історії у відно-
синах Лондона і Москви я 
не бачу, адже офіційно пані 
Затуливітер не співробіт-
ниця відомства, а приватна 
особа. 
Нині на Росію по всьому 
світу працюють тисячі лю-
дей, думаю, стільки само, 
скільки в радянські часи. 

Їхнє завдання – скоротити комерційний і 
військовий розрив із Заходом. Проблема в 
тому, що європейське суспільство ставиться з 

гумором до того, що їхні країни пронизані росій-
ською шпигунською мережею, вважаючи це бле-
фом. Сміються: зараз не часи холодної війни. 
На сьогодні серед сучасних сильних і численних 
розвідок виокремлюється Китай, поміж колиш-
ніх радянських республік – звичайно, Росія і Ка-
захстан. Щодо України, то ніякого українського 
сліду я не знаю. Стежу, хочу знайти, але не зна-
ходжу. Думаю, що ваша розвідка дуже слаба. Чи 
то вони тільки починають працювати, чи то 
надто заглиблені у внутрішні справи України. 

УКРАїНСЬКА РОЗВІДКА 
ДУЖЕ СЛАБА. Чи ТО 

ВОНи ТІЛЬКи 
пОЧиНАюТЬ 

пРАЦюВАТи, Чи ТО 
ЗАГЛиБЛЕНІ У ВНУТРІшНІ 

СпРАВи УКРАїНи

СТРАСТІ 
за шпигунами
Західне суспільство припускається помилки, вважаючи, що засилля 
російських шпигунів у їхніх країнах – це блеф

Автор:  
Олєґ 

Гордієвскій, 
колишній 

полковник 
першого 

головного 
управління 
КДБ СРСР 
(розвідка)
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Конкурс 
«Міжнародні 

молодіжні дебати»  
організували  
Ґете-Iнститут, 

фонди  
«Герті», «Пам'ять, 
відповідальність, 

майбутнє»  
та Центральне 

відомство 
Німеччини з питань 
освіти за кордоном 

Г
лядачі загальнонаціональ-
них каналів вже не перший 
рік стежать за перебігом чис-
ленних політичних шоу, які 

вправно імітують діалог. Проте 
як спілкування політиків між 
собою, так і транслювання месе-
джів у народ відбувається ви-
ключно монологом. Годинами, 
тижнями і місяцями «дискуту-
ючи», можновладці все одно не 
чують один одного. Вже не ка-
жучи про неусвідомлення по-
треби досягти компромісу. 

Хтозна, чи змінилися б укра-
їнські реалії сьогодні, якби свого 
часу нашим політикам було при-
щеплено навички дебатів. Ця ви-
тончена інтелектуальна гра вже 
деякий час поширюється серед 
української молоді завдяки енту-
зіастам і донорській діяльності 
європейців. Молодіжні дебати 
можуть позитивно вплинути на 
розвиток політичної культури 
країни. Адже вміння висловлю-
ватися публіч  но, захищати 
думку, з якою незгодний, намага-
тися зрозуміти іншого, вислухати 
його і побудувати свою аргумен-
тацію у відповідь на запропоно-
вану, шукати компроміс і переко-
нувати – це по-справжньому 
цінні навички.

ЕНЕРГЕТиКА ДЕБАТІВ
19-річна Ґабріела Вашатова є ак-
тивісткою організації, яка ви-
ступає проти вживання алко-
голю, проте не має нічого проти 
використання атомної енерге-
тики. «Для мене це не питання, 
– зауважує дівчина. – У Чехії ми 
маємо дві атомні станції, і з 
ними ще не виникало проблем. 
Відбулося кілька демонстрацій з 
австрійського боку кордону, 
тому що станція стоїть біля 
нього. Але в Чехії протестів не 
було». Дражливу тему атомної 
енергетики винесли на фінал 
п’ятого конкурсу «Міжнародні 
молодіжні дебати» поміж ви-

пускниками шкіл Центральної 
та Східної Європи, який нещо-
давно відбувся у Києві. У стінах 
КПІ обговорювали, чи мають всі 
країни Європи на законодав-
чому рівні відмовитися від ко-
ристування ядерною енергією 
найближчим часом. 

Тема не лише знакова, а ще й 
дуже актуальна для України. 
Для більшості європейців Чор-
нобиль – це перша асоціація з 
нашою країною. Тож учасники 
дебатів не раз надихалися на-
шим досвідом, обговорюючи 
проблему. Показовим є рівень 
суспільної дискусії в Україні на 
цю тему. Вона, як правило, акту-
алізується ближче до чорнобиль-
ських роковин, у той час як зна-
кові для всієї країни події, на-
приклад, добудова двох реакто-
рів на Хмельницькій АЕС – ви-
носяться на обговорення лише 
на локальний рівень. А рішення 
про інші, не менш знакові та 
контроверсійні будівництва, як 
то недавно розпочаті створення 
Централізованого сховища від-
працьованого ядерного палива у 
Чорнобильській зоні та заводу з 
виробництва ядерного палива на 
Кіровоградщині, взагалі ухва-
люються десь у кабінетах і на об-
говорення фактично не вино-
сяться. Дискусія молодих людей 
на ці теми могла би слугувати 
непоганим прикладом для 
всього українського суспільства. 
Особливо якби до неї дослуха-
лися вчасно.

Після фінальних дебатів зу-
стрічаю Ґабріелу і запитую, чи 
змінила вона свою думку про 
атомну енергетику після обгово-
рення – школярка не відступила 
від своїх поглядів. 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНиЙ БОКС
«За те, що цей фінал узагалі 
відбувся, дякувати, серед ін-
шого, треба тому, що у школах-
учас ницях учні приблизно від 

8–9 класів інтенсивно готу-
ються до культури дебатів, пра-
вил гри, – розповідає Тижню 
Ельке Кізевальтер, координа-
торка і радниця Центрального 
відомства Німеччини з питань 
освіти за кордоном, яке опіку-
ється в Україні спеціалізова-
ними школами з поглибленим 
вивченням німецької мови. – 
Відбулося чотири регіональних 
змагання серед шкіл на Сході, 
Півдні, Заході України та в Ки-
єві. По два переможці з кожного 
регіону прибули до Києва для 
участі у фіналі країни». До між-
народного фіналу вийшли дві 
українки. Перемогла ж у цього-
річному конкурсі Аннетт Лимар 
з Естонії.

Вчителі, які супроводжу-
вали та підтримували своїх 
учнів у фіналі, є головними 
впроваджувачами дебатів в 
українські школи. «Дебати ма-
ють стати тим заходом, який 
проводять школи України серед 
своїх старшокласників, – вважає 
Валентина Орап, заступник ди-
ректора спеціалізованої школи 

Дорослі ігри
Україні варто запровадити у школах формат 
дебатів, щоби дати шанс майбутньому 
порозумінню

Автор:  
Інна 

Завгородня

Фото:  
Андрій 

Ломакін
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ДЕБАТИ ПО-КИЇВСЬКИ.  
Фіналістами конкурсу стали найкращі з-поміж 2300 учнів із понад 140 шкіл України, 
Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Росії, Чехії та Угорщини

№239 у Києві, у якій навчається 
одна з фіналісток. – Наша школа 
лише два роки бере участь у 
цьому проекті.  Звісно, важко 
дебатувати німецькою мовою, 
якщо діти не роблять цього рід-
ною. Тому ми у своїй школі торік 
провели дебати українською – 
знайшли відгук у наших колег. 
Тема була такою: «Україна – це 
моє майбутнє?» Певні правила, 
за якими проводяться дебати, 
коли треба вкластися хвилина у 
хвилину,  – чудові тренінги і 
розвиток навиків саме для стар-
шокласників. Коли ми буваємо у 
Польщі, Чехії, бачимо, що кожен 
старшокласник знає правила 
дебатів, тому що або сам брав 
участь, або був глядачем, для 
них це вже органічно».

До речі, німецьким вчите-
лям, які працювали в україн-
ських школах у рамках міжуря-
дової угоди 1993 року і готували 
учнів до участі в «Міжнародних 
молодіжних дебатах», торік було 
відмовлено в акредитації МЗС. 
На сьогодні в Україні не зали-
шилося жодного вчителя-носія 
німецької мови із 15, які працю-
вали в українських школах ра-
ніше.

ДиСКУСІї,  
яКиХ пОТРЕБУЄМО
Теми, які порушувалися на де-
батах, бралися часом зі шкіль-
ного життя, подеколи мали 
різну актуальність для різних 
країн. Обговорювалися, серед 
іншого, доцільність впрова-
дження так званого анонімного 
резюме для прийому на роботу, 
в якому не мають бути вказані 
ім’я, вік, національність і стать, 
немає фото, а зазначено лише 
освіту і здобутки – задля запо-
бігання дискримінації за віком, 
статтю чи національністю. Та-
кож дебатували про те, чи ма-
ють неповносправні діти навча-
тися в одній школі з повно-
справними, чи повинно вжи-  
вання алкоголю бути заборо-
нене для дітей до 18 років. Де-
які теми формулювалися задля 
пошуку єдиного рішення у 
межах єдиної Європи. Хоча гі-
потетичне ухвалення такого рі-
шення у ЄС не поширюється 
автоматично на Україну, і це не 
могло не позначитися на аргу-
ментації українських учасни-
ків. Тож наші учні вчилися мис-
лити на перспективу у межах 
об’єднаної Європи. 
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О
станні два-три місяці 
майже в усіх регіонах 
України трапляються 
ексцеси за участю фут-

больних фанатів. Апофеозом 
цього тренду стала нещодавня 
заява донецьких ультрас про 
початок безстрокового про-
тесту проти репресій із боку 
міліції. «Кроти», як називають 
фанів «Шахтаря», бойкотува-
тимуть домашні матчі клубу 
Ріната Ахметова. Водночас у 
Сімферополі міліція жорстоко 
розігнала прихильників місце-
вої «Таврії», затримавши більш 
як половину ультрас. Джерела 
Тижня стверджують, що вка-
зівку «зачистити» фанатський 
рух дали в найвищих кабіне-
тах. І пов’язано це не тільки і не 
стільки з бажанням загнати 
футбольних хуліганів у під-
пілля, щоб вони не бешкету-
вали під час Євро-2012. Влада 
боїться протестно налаштова-
них молодіжних угруповань, 
які до того ж організованіші та 
дієвіші, ніж розрізнені штаби 
опозиційних партій. Фанати 
також кажуть про бажання мі-
ліції отримати право на охо-
рону матчів фінальної частини 
чемпіонату Європи з футболу, 
що дасть МВС доступ до майже 
1 млрд грн.

ЗА 101-Й КІЛОМЕТР
Часом «Ч» стало 7 серпня 
цього року. На 65-й хвилині 
матчу п’ятого туру Прем’єр-
ліги України між київським 
«Динамо» та львівськими 
«Карпатами» на бігових доріж-
ках столичного стадіону поча-
лася бійка. Такий собі Андрій 
Саламатов зірвав із гостьового 
сектора львівських ультрас 
прапор із зображенням Романа 
Шухевича. За гостей вступи-
лися швидкі на розправу ди-
намівські фани, які побили 
провокатора та повернули пра-
пор своїм львівським друзям. 
Як виявилося згодом, Салама-

тов є відомим у соцмережах 
українофобом, не раз виступав 
із відповідними заявами в ін-
тернеті, має членський кви-
ток екстремістської організації 
«Євразійський союз молоді», 
яка причетна до спилювання 
тризуба на Говерлі 2007 року.

За кілька хвилин після інци-
денту із Саламатовим сектори 
київських ультрас спонтанно 
заскандували: «Спасибо жите-
лям Донбасса за президента 
п***раса», яка після цього стала 
відомою на всю країну. Подальші 

події дають зрозуміти, що саме 
цей момент був поворотним у 
ставленні влади до фанатів, 
адже відеоролик із речівкою 
блискавично перетворився на 
хіт всесвітньої мережі, попри не-
зграбні спроби спецслужб вида-
лити його, породивши безліч 
інтернет-мемів. 

Невдовзі після матчу міліція 
порушила кримінальну справу 
за фактом побиття ненависника 
Шухевича за статтею «Хуліган-
ство». За тиждень правоохоронці 
затримали одного з лідерів фа-

Операція «Антифанат»
Чому міліція репресує футбольних ультрас

Автор:  
Богдан Буткевич
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СХІД  
І ЗАХІД 
РАЗОМ.
Ворогуючі 
угрупування 
ультрас 
об’єднуються 
перед 
обличчям 
спільного 
ворога

натського руху «Динамо», «спо-
укмена» (той, хто заряджає ре-
чівки. – Авт.) Андрія Коренів-
ського. «Думаю, що вибір моєї 
кандидатури не випадковий, – 
вважає Андрій. – Міліція пре-
красно знає, що я з мегафоном 
завжди, і справа виникла саме 
через «заряд» про Донбас. Хоча 
не я його заводив, він виник сам 
по собі. Увесь час, коли був у 
РУВС, мені казали: вийду звідси 
тільки в тому випадку, якщо зі-
знаюся, що це я бив Саламатова. 
Слідчий мільйон разів прокру-

чував відеозапис бійки й тиснув, 
мовляв, дивись, ось тут ти його 
вдарив, визнай це, і ми тебе ви-
пустимо. При цьому мені демон-
стрували епізод, де чиясь нога в 
джинсах врізається в бік Сала-
матова, тоді як я того дня був у 
шортах».

Після 12-годинного допиту 
та після того, як під райуправ-
ління під’їхало близько трьох 
сотень динамівських фанатів і 
кілька десятків журналістів, Ан-
дрію хоч і змінили статус у 
справі зі свідка на підозрюва-
ного, але все ж таки випустили 
під підписку про невиїзд. На-
останок натякнули, що «треба 
було менше всякого лайна кри-
чати». 

«Слідчий, що веде справу, 
постійно виходив радитися під 
час допиту, – пригадує Коренів-
ський. – Він дуже молодий, ви-
дно, що недосвідчений, і хтось 
зверху керував його діями. Що 
ж стосується Саламатова, то 
дуже схоже на те, що в цієї лю-
дини справді була чітка мета – 
спровокувати, перевести кон-
флікт у виразно політичну пло-
щину. Недаремно ж він у всіх 
своїх виступах постійно намага-
ється вплітати тему 9 Травня і 
так званого побиття ветеранів 
«найнятими нацистами з Ки-
єва». Звичайно, уся ця ситуація 
цілком може бути і через ба-
жання дискредитувати уболі-
вальників – показати, що вони 
мають стосунок і до політичних 
подій, і є джерелом небезпеки 

на стадіонах. Влада давно вже 
намагається зробити з фанат-
ського руху опудало, показати, 
що це люди, які тільки й чека-
ють, щоб виявити свої не од-
мінно «нацистські» погляди або 
влаштувати якісь безлади. Ду-
маю, причина в тому, що на 
безпеку Євро-2012 виділяються 
чималі кошти. Якби міліція 
справді хотіла все тихо й мирно 
вирішити, можна було спокійно 
провести в кожному великому 
місті зустрічі з місцевими вбо-
лівальниками і про все домови-

тися, навіть якщо вже вони так 
нас бояться. Адже цей чемпіо-
нат для фанатів – пошесть, яка 
їм абсолютно не потрібна. Це 
нагадує цирк, який приїде до 
міста, покаже свою програму й 
поїде собі, зате нас намагаються 
вивезти, за звичкою, на 101-й кі-
лометр».  

Андрію Коренівському за-
грожує ув’язнення терміном до 
чотирьох років, справу до суду 
обіцяють передати в листо-
паді. За його словами, він споді-
вається, що все буде гаразд, хоча 
абсолютно готовий до неспри-
ятливого розвитку подій. «Тіль-
 ки за маму дуже прикро», –  
каже він. 

 
пРОЦЕС пІшОВ
У середині жовтня всі об’єднання 
ультрас донецького «Шахтаря», 
головного опонента «Динамо», 
виступили в ЗМІ з такою заявою: 
«На жаль, у зв’язку з усе більшим 
наростанням репресій з боку ор-
ганів МВС щодо футбольних фа-
натів у Донецьку, ми змушені 
оголосити безстроковий протест 
і припинити активну підтримку 
та створення будь-яких хорео-
графій, щоб запобігти можли-
вим звинуваченям і провока-
ціям, уникаючи відвідування 
домашніх ігор «Шахтаря».

Представники донецького 
фанатського руху, з якими по-
спілкувався Тиждень, одно-
стайні: проблеми почалися од-
разу після того, як київські 
ультрас уперше прокричали 
«Спасибо жителям Донбасса...». 
«Такого тиску ще не було ні-
коли, – стверджує Сергій С. – 
На наступному ж матчі на рів-
ному місці, без будь-якого при-
воду нам влаштували дикий 
«шмон» перед входом на ста-
діон, вилучили всі банери та 
плакати. Що не забрали перед 
матчем – забрали після. Зго-
дом розігнали фанатський 
марш, затримали кілька десят-
ків осіб нібито за несанкціоно-
ване зібрання з радикальними 
намірами. А потім розпочалися 
виклики на «співбесіди» до мі-
ліції. Людей забирали на очах 
родини біля під’їзду, прихо-
дили до них на роботу, до ін-
ституту. Тобто робили все для 
психологічного тиску на нас. 
На допитах усіх шантажували, 
мовляв, кидайте цю фігню, бо 
«всі сядете». Вимагали відмо-
витися від «ксенофобських» 

ВІД ФАНАТІВ ВиМАГАЛи 
ВІДМОВиТиСя ВІД 
«КСЕНОФОБСЬКиХ»  
РЕЧІВОК НА ЗРАЗОК... 
«СЛАВА УКРАїНІ!»
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речівок на зразок «Слава Укра-
їні!», казали: «Краще вам не 
приходити на стадіон і не псу-
вати людям свято».

Хоч як дивно, правоохоронці 
не залишили без уваги демарш 
фанатів «Шахтаря». МВС висту-
пило із заявою, в якій відзна-
чило «зростання націоналістич-
них і ксенофобських настроїв» у 
фанатському середовищі. На 
думку донецької міліції, геогра-
фія цього радикалізму охоплює 
майже всю Україну: окрім Доне-
цька це Маріуполь, Краматорськ, 
Слов’янськ, Львів, Харків, Пол-
тава, Миколаїв, Луганськ, Дні-
пропетровськ, Запоріжжя, Хер-
сон, Сімферополь, Севастополь. 
А ось свою гіперактивність в ан-
тифанатській діяльності мілі-
ціо нери без зайвих сентиментів 
пояснили наближенням Євро-
2012 і «відповідними вимогами 
УЄФА».

«Орли Могильова» так пояс-
нили розгін уболівальників: 
«Працівники міліції в Донецьку 
відвернули несанкціонований 
марш групи молодих людей. 
Вони йшли містом під вигля-
дом футбольних фанатів, вигу-
кували гасла, що закликають до 
розпалювання національної во-
рожнечі. Під час затримання 
вони представилися ультрас ФК 
«Шахтар» і «Металург», хоча 
цього дня в жодної зі згаданих 
команд матчів не було». Тональ-
ність і причиново-наслідкові 
зв’язки у реченнях чомусь най-

більше нагадують зведення ро-
сійських колег наших правоохо-
ронців про розгін чергового 
«маршу незгодних».

Наразі бойкот домашніх 
матчів «Шахтаря» триває. По-
над те, перед загрозою репресій 
навіть відступає міжклубна во-
рожнеча: на останньому матчі 
«Динамо» з «Шахтарем», не-
примиримі, здавалося б, опо-

ненти, уклали пакт про 

ненапад. Кияни та донеччани 
протягом матчу утримувалися 
від будь-яких образливих вигу-
ків чи речівок на адресу одне 
одного.

«пРиЖУЧиТи ГОВНюКІВ»
Джерела Тижня наполягають: 
на «профілактичні співбесіди» 
почали викликати фанатів у 
Львові, Дніпропетровську, За-
поріжжі, Луцьку. Риторика та 
стиль роботи ті самі, головна 
думка, яка доноситься до вболі-

НАЙБІЛЬшІ ФАНАТСЬКІ РУХи В УКРАїНІ

«МЕТАЛІСТ» (ХАРКІВ)
Чисельність: 5–6 тис.
Друзі: «Чорноморець» (Одеса), 
«Кривбас» (Кривий Ріг)

Вороги: «Дніпро» (Дніпропе-
тровськ), «Динамо» (Київ),  
«Ворскла» (Полтава), «Іллічівець» 
(Маріуполь), «Оболонь» (Київ), 
«Шахтар» (Донецьк), «Металург» 
(Донецьк), «Арсенал» (Київ)*

«ДНІпРО» 
(ДНІпРОпЕТРОВСЬК)
Чисельність: 4–5 тис.
Друзі: «Динамо», «Карпати» (Львів)

Вороги: «Металіст», «Чорномо-
рець», «Шахтар», «Ворскла», «Ар-
сенал», «Кривбас», «Металург»

«ДиНАМО» (КиїВ)
Чисельність: 4–4,5 тис.
Друзі: «Дніпро», «Карпати»,  
«Оболонь»

Вороги: «Чорноморець», «Металіст», 
«Шахтар», «Ворскла», «Кривбас», 
«Волинь» (Луцьк), «Арсенал» 

ІНЦИДЕНТ  
ІЗ САЛАМАТО-
ВИМ. 
Фанати 
атакують 
провокатора, 
який відібрав 
прапор  
із зображен-
ням Шухевича
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вальників, «зникніть і не ви-
лазьте». 

«Річ у тому, що теперішнє ке-
рівництво держави дуже хворо-
бливо ставиться до будь-яких 
потенційно небезпечних у про-
тестному плані організованих 
груп, – стверджує соціопсихолог 
Сергій Таршинський. – А фут-
больні фанати є дуже згуртова-
ними та організованими. І як 
тільки вони показали чітко своє 
ставлення до нинішньої влади, 
та одразу відреагувала так, як 
уміє: треба мочити, поки ті не 
приєдналися до організованого 
опозиційного руху. Тому замов-
лення на тиск на них йде із са-
мого верху, від тих людей, хто 
курирує у владній команді сус-
пільний сектор».

Працівник Головного слід-
чого управління МВС на умовах 
анонімності розповів Тижню, 
що в ході справи про побиття 
Саламатова правоохоронцям бу-
 ло наказано вийти на людину, 
яка запустила в маси речівку 
«Спасибо жителям Донбасса...». 
«Нам зателефонували з Адміні-
страції президента після того, як 
відповідний ролик почав гуляти 
в інтернеті, – стверджує співроз-
мовник Тижня. – Доволі різко 
дали зрозуміти, що «або ми цих 
говнюків прижучимо», або, мов-
ляв, багатьом доведеться шу-
кати нову роботу. Власне, ми фа-
натами займаємося давно, у 
кожному великому місті ство-

рені відповідні бази. Але тепер 

нам дали чітку команду: вони 
мають стулити рота».

Щоправда, є ще один аспект 
проблеми, зовсім не політичний. 
Питання в тому, хто забезпечу-
ватиме охорону об’єктів фут-
больної першості Європи 2012 
року. Адже, згідно з правилами 
УЄФА, безпосередньо на стадіо-
нах перебувають не працівники 
правоохоронних структур, а так 
звані стюарди, які на заході є 
фактично окремою професією. 
Себто фахівці з безпеки прове-
день масових заходів. Зрозуміло, 
що в Україні професійних стю-

ардів немає і навряд чи їх встиг-
нуть підготувати до початку 
Євро. Тому вже давно ведуться 
розмови про те, що в їхній ролі у 
відповідній уніформі на стадіо-
нах і біля них виступатимуть 
працівники МВС.

Таке палке бажання обслу-
говувати матчі першості в на-
ших міліціонерів викликане не 
так любов’ю до футболу, як 
прагненням освоїти чималі ко-
шти, які виділить і УЄФА, і орг-
комітет Євро-2012 на охорону. 

За непідтвердженою інфор-
мацією, йдеться про майже  
1 млрд грн. Легалізувати право-
охоро нців на трибунах стадіо-
нів ду  же просто: право на га-
рантування безпеки під час 
матчів футбольної першості 
віддадуть потрібній фірмі, а та, 
своєю чергою, підпише контр-
акт із МВС.

На відміну від, наприклад, 
Росії за українським фанат-
ським рухом донедавна не було 
помічено очевидних виявів екс-
тремізму чи ксенофобії. Нині 
ж, немов за помахом чиєїсь 
руки, суспільству почали наса-
джувати думку про вболіваль- 
ників-покидьків. Вочевидь, як-
 що воно повірить у «фанатську 
небезпеку», міліцію знову по-
вернуть на трибуни, звідки її 
прибрали після звірячого без-
причинного побиття дніпро-
петровським «Беркутом» київ-
ських уболівальників на матчі 
Суперкубка України в 2007 році. 
Тоді буде набагато простіше про-
тягти своїх працівників у стю-
арди та освоїти бюджетні кошти. 
Особливо враховуючи, що таке 
«закручування гайок» вклада-
ється в загальну концепцію від-
носин нинішньої влади із сус-
пільством. 

НАЙБІЛЬшІ ФАНАТСЬКІ РУХи В УКРАїНІ

«КАРпАТи» (ЛЬВІВ)
Чисельність: 3,5–4 тис.
Друзі: «Динамо», «Дніпро»

Вороги: «Чорноморець»,  
«Волинь», «Ворскла», «Арсенал»

«шАХТАР» (ДОНЕЦЬК)
Чисельність: 1–2 тис.
Друзі: «Ворскла», «Чорноморець», 
«Карпати»

Вороги: «Динамо», «Дніпро», «Зоря» 
(Луганськ), «Іллічівець», «Кривбас», 
«Металіст», «Металург», «Оболонь», 
«Арсенал»

«ЧОРНОМОРЕЦЬ» (ОДЕСА)
Чисельність: 1–1,5 тис.
Друзі: «Шахтар», «Металіст»,  
«Ворскла», «Кривбас»

Вороги: «Динамо», «Дніпро»,  
«Карпати», «Оболонь», «Таврія», 
«Арсенал», «Іллічівець», «Волинь»

пРОБЛЕМи У ФУТБОЛЬНиХ 
УЛЬТРАС пОЧАЛиСя ОДРАЗУ 
пІСЛя ТОГО, яК КиїВСЬКІ 
ФАНАТи пРОКРиЧАЛи 
«СпАСиБО ЖиТЕЛяМ 
ДОНБАССА...»
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З 
Богданом ми познайоми-
лися на автобусній зу-
пинці в селищі Бородянка 
Київської області. До ста-

ренького автобуса, який, якщо 
пощастить, ходить кілька разів 
на день, хлопець давно звик. Усе 
життя він щодня кудись їздив: 
спочатку до школи, зараз – до 
ПТУ, де вчиться на тракториста. 
У його рідній Старій Буді школи 
немає, як майже немає й мóлоді. 
За відсутності елементарної 
інфраструктури та матеріаль-
них умов у мешканців більшості 
українських сіл вибір невели-
кий: виїжджати або виживати.

ВІЛЛи І ВІНиКи
Села неподалік Старої Буди 
майже мертві. Навіть водій ав-

тобуса відмовляється їхати до 
Великого Лісу або Коблиці, які 
розташовані далі по трасі. За 
його словами, у Великому Лісі 
живуть лише дід та баба – ре-
шта виїхала, бо не проживеш. 
Інший водій заперечує: остан-
нім часом життя «мертвих» сіл 
пожвавлюється. Там будують 
дачі, вілли і навіть клуб за-
можні кияни. Проте їхати все 
одно не радить: автобус до са-
мого села не ходить, тим, хто 
без машини, доводиться доби-
ратися пішки, і ввечері завжди 
ризикуєш лишитися ночувати 
просто неба.

У Старій Буді вілл немає. 
Однак її мешканці про це не 
шкодують – вважають, що їм 
ще пощастило, адже є населені 

пункти, у яких ситуація значно 
гірша. Старожили згадують, 
що село колись було набагато 
більшим. Зараз воно має лише 
дві вулиці та 80 хат. «Молодьож 
уся тікає, роботи немає – от вам 
села вимирають. Хароша була б 
оплата – і люди оставалися б, 
робили», – жаліється Коля, дід 
Богдана. За ті вісім років, що 
він тут живе, мешканців трохи 
побільшало. Проте населення 
зростає не за рахунок дітей (їх 
у селі лише кілька), а за раху-
нок приїжджих і дачників-
киян: «Старікі всі заїжджають 
сюда, пенсіонери. Село хороше, 
спокойне, ліс рядом, по ягоди, 
по гриби завжди йдуть люди». 
«Це ж не ягоди, це гроші!» – до-
дає його дружина Галина. Ба-

СЕЛО. 
Де люди?

Автор: 
Олена 

Дмитрик

Фото автора 

В Україні щотижня 
зникає одне село
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ПУСТКА. 
Покинута хата 
в селі Стара 
Буда, що на 
Київщині

гато хто із селян продає їх, інші 
винаходять власні методи. Су-
сід Микола відкрив єдиний ма-
газин у Старій Буді, проте не 
так заради заробітку, як для по-
рятунку односельчан. «Добре, 
що в нас хоч машина є – пої-
хали, купили продуктів. А як 
старенька бабка? То Микола 
зробив магазин. Він тут навіз 
товару, тепер усе є», – радіє дід 
Коля. Проте згодом затягується 
самокруткою і зітхає: «У ньому 
«курити» немає». 

Ми проходимо повз хату, 
біля якої зібралися «на підробі-
ток» три сім’ї: і старі, і малі пле-
туть у дворі віники, які згодом 
продаватимуть у місті. «Люди 
виживають, поки сезон, а як ви-

паде сніг, нічого не буде. Оце як 
уторгуємо за один віник рубль 
сімдесят, то й добре», – кажуть 
жінки. 

«НАС РяТУЄ ТРАСА»
Віники – типовий заробіток 
для селян по всій Україні. Їх 
плетуть і в селі Легедзине Чер-
каської області. А ще здають по 
2 грн молоко посередникам, які 
згодом перепродують його по 
6–8 грн молокозаводу. Сергій 
Павленко, місцевий мешка-
нець, вельми песимістично на-
лаштований щодо майбутнього 
сіл: «Ті, що за 30–40 км від 
міст, ще подриґаються, а решта 
заростуть бур’янами». Про Ле-
гедзине відповідає коротко: 
«Нас рятує траса». Нею добира-

ються на роботу до Умані чи 
Тального, нею ж їздять до ра-
йонного центру вирішувати 
кожну дрібну проблему.

З Малої Березанки в Київ-
ській області дорога до роботи 
займає дві з половиною го-
дини – електричкою та автобу-
сом. Місцеві жінки працюють у 
Києві санітарками в лікарні, 
чоловіки – охоронцями чи двір-
никами. Іншого вибору в людей 
немає: за їхніми словами, село 
вмирає на очах. Після занепа-
дання тваринницьких ферм 
молодь віддає перевагу життю 
в місті (з дорогою орендою 
житла, але стабільним прибут-
ком), аніж поневірянню в по-
шуках роботи у селі. 

БЕЗ ВІКОН, БЕЗ ДВЕРЕЙ
«Єсть добрі люди в селах, але ж 
душить горілка», – розповідає 
мені Галина. У Старій Буді її на-
зивають народною цілитель-
кою, і хворі з’їжджаються до неї 
з навколишніх населених пунк-
тів. Проте ні вона, ні медсестра 
в медпункті, який «обладна-
ний» бинтами і йодом, не мо-
жуть вилікувати головну хво-
робу – пияцтво. За сім років від 
алкоголізму в Старій Буді по-
мерли 10 людей. У селах спива-
ються всі: і чоловіки, і жінки. 
Галина показує довкола: «Ось 
дивіться, як пустки є хати, тому 
шо водка. Мають гроші, заро-
били – пропили. А як же ж 
дальше, як жити?» Смерть ста-
рих батьків, відсутність під-

тримки, а також сезонність під-
робітків та невіра в майбутнє 
сприяють тому, що люди шука-
ють порятунку у пляшці. Утім, 
багато хто переконаний, що в 
містах ситуація ще гірша: се-
лянки, які торгують на київ-
ських ринках, звикли до постій-
них вимог «дай 20 копійок» міс-
цевих алкоголіків.

Діти у Старій Буді на відому 
загадку «Без вікон, без дверей» 
мають свою відповідь: сіль-
ський клуб. Від будівлі, де ко-
лись були танці й велика груба, 
лишилися тільки голі стіни і 
купа пляшок на підлозі. Саме 
тому дітлахи мріють поїхати до 
міста чи більшого села – там і 
дискотека, і кіно. 

ЗАМКНЕНЕ КОЛО МІГРАЦІї
За даними Держкомстату, сіль-
ське населення лише за остан-
ній рік зменшилося на 0,7%. На 
1 серпня його частка дорівню-
вала 31,4%, решта 68,6% україн-
ців уже мешкають у містах. 
Основними причинами мігра-
ції, яка є одним із факторів 
цього зменшення, є високий рі-
вень безробіття та низький рі-
вень життя. За результатами 
дослідження КМІСу на замов-
лення ПРІК ПРООН, в Автоном-
ній Республіці Крим (де сіль-
ське населення становить 77%) 
половина домогосподарств мо-
жуть підтримувати лише базові 
потреби, а 1/5 усіх опитаних не 
здатні забезпечити собі навіть 
гідне харчування.

За останні 25 років 
на Київщині зникло 

97, 
на Полтавщині – 

83, 

на Житомирщині – 

48 сіл
Частка сільського 

населення України 
становить 

31,4%, 
решта 

68,6% 
мешкає в містах
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Переїзд працездатного на-
селення спричиняє подальшу 
«ланцюгову реакцію» майбут-
ньої міграції. Найочевидні-
шим прикладом є школи. У 
сільській школі Малої Бере-
занки, де раніше були перші 
«А», «Б» і «В» класи, зараз 
перший клас відкривають, 
якщо є хоча б двоє дітей. 
Проте там не впевнені, чи 
довго ще так триватиме. Адже 
заклади, яким бракує учнів, 
закривають. Утримувати їх 

задорого для держави. Утім, 
саме відсутність школи в рід-
ному се  лі (або низька якість 
освіти в сусідньому, де навча-
ються лише 40 дітей з усіх 
околиць), стає для молодої 
сім’ї важкеньким камінцем на 
терезах вибору місця прожи-
вання. Колишні селяни мігру-
ють у пошуках кращої освіти 
для дітей, доступнішого тран-
спорту та медицини, але пере-
дусім роботи.

На селі як стихійного лиха 
бояться дня, коли дозволять 
продавати землю аграрного 
призначення. Люди переко-
нані: держава не купуватиме 
її, а в дрібних фермерів за-
бракне грошей на таку по-
купку. «Чоловік придбав трак-
тор, той поламався – мусить 

позичати 2 тис. грн на новий. 
А далі що вродить, те й буде... 
– скаржиться Сергій із Леге-
дзиного. – Скуплять землю 
юридичні особи – «пан» або 
два «пани», які й так уже ба-
гато її мають». Думку Сергія 
поділяють у багатьох селах. 
Уже зараз бізнесмени-інвесто-
 ри майже не потребують міс-
цевої робочої сили, використо-
вуючи механізацію праці. 
Селя ни переконані, що неда -
леко глядні і непродумані за-

конодавчі ініціативи змусять 
їх покинути землю, яка так 
довго їх годувала. Поки що ж 
вона залишається головним 
чинником, який затримує лю-
дей у селі.

  
СЕЛО І В ЄВРОпІ СЕЛО?
Масова урбанізація призво-
дить до зростання безробіття, 
люмпенізації, перенаселення 
міст. Україна не єдина дер-
жава, яка має на «порядку ден-
ному» болюче «сільське пи-
тання». Старенька Європа бо-
реться водночас і з 
демографічною кризою, і зі 
зменшенням сіл як побічним 
ефектом урбанізації. Стратегії 
боротьби залежать від кон-
кретної країни. Наприклад, 
Болгарія, як і багато інших 

країн Балканського регіону, 
намагається переорієнтувати 
сільських мешканців на отри-
мання прибутків, відмінних 
від вироблення і збуту сіль-
ськогосподарської про  дукції. 
За словами Стюарта Берджеса, 
голови британської Комісії для 
сільських громад, у Великій 
Британії близько 200 тис. мо-
лодих людей вирушають із 
села до міста. Серед основних 
причин – брак роботи, доступ-
ного житла, а також... швид-

кісного інтернету. Проте уряд 
країни прагне до початку 2012 
року забезпечити кожен буди-
нок доступом до широкосмуго-
вої ін  тер  нет-ме  режі.

Поет і фотограф Том Поу 
побував у вимираючих селах 
Іспанії, Франції, Італії, Німеч-
чини та Росії, намагаючись 
зберегти і відродити їх хоча б у 
віршах чи на світлинах. «Села 
помирають. Вони завжди по-
мирали тоді, коли не знахо-
дили більше причин для існу-
вання. Що, безперечно, втра-
чається з їх зникненням, то це 
міріади різноманітних погля-
дів на світ», – каже митець. 
Проте наука часто має більше 
оптимізму, ніж поезія. Вчені 
намагаються окреслити пер-
спективи розвитку сіл в умо-

БУДИНОК 
БЕЗ КУЛЬТУРИ.
Нечисленні 
діти, які 
мешкають у 
Старій Буді, 
бавляться в 
недіючому 
сільському 
клубі

50,5% 
населення світу 

2010-го проживало 
в містах. Щороку 

ця цифра збільшу-
ється на 1,85%

За прогнозом 
Population 

Reference Bureau, 
до 2030-го частка 

міського населення 
у світі сягне 

60%
Міське населення у 

розвинених краї-
нах становитиме 

81%, 

а в менш розвине-
них – 

56%
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вах ХХІ століття, називаючи 
їхнє «стискання» «зростанням 
навпаки». Дослідник Ендрю 
Картрайт із Центральноєвро-
пейського університету ствер-
джує, що риторика занепаду і 
вимирання може відвернути 
увагу від зв’язку села і міста, 
який усе ще є. Він підкреслює 
важливість того, що села часто 
відроджуються завдяки дач-
никам і дачницям, а також 
«міським селянам», які регу-
лярно відвідують своїх роди-

ЕКСпЕРТиЗА

Вихід – модернізація села
Тиждень запитав про причини вимирання сіл Олексія Позняка, завідувача 
відділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних 
досліджень ім. М.В. Птухи НАНУ

чів. Таким чином долаються 
відчуття ізоляції, віддаленості 
та самот  ності.

Незважаючи на те що укра-
їнські селяни часто почува-
ються «останніми героями», 
вони мають достатньо енергії, 
щоб боротися за виживання. У 
Легедзиному місцевий ре  жи -
сер-аматор Владислав Чаба-
нюк знімає фільм «Казка про 
Чорного козака». Головну роль 
у ньому виконує Наомі Умань, 
американська режисерка, а те-

пер легедзянка, яка віддала 
перевагу життю в українсь -
кому селі. Усі мешканці мо-
жуть випробувати свої актор-
ські таланти, а згодом, коли 
стрічка буде завершена, зібра-
тися на перегляд у місцевому 
клубі. Можливо, колись поба-
чать цей фільм і у відродже-
ному клубі в Старій Буді. При-
наймні 16-річний майбутній 
тракторист Богдан сповнений 
оптимізму і виїжджати нікуди 
не збирається. 

Сільське населення в Україні завелике за європейськими 
мірками. Ми маємо надто низький рівень механізації та 
автоматизації сільського господарства: ті роботи, які в Єв-
ропі здійснюють фермер і два-три найманих працівники, 
у нас виконує ціле КСП. Насправді за умов його модерні-
зації відплив населення до міст не є загрозливим. 
У ЄС процес міграції із села не так яскраво виражений. 
Завдяки загальному рівню розвитку транспортної інф-
раструктури люди можуть жити за 50–70 км від вели-
кого міста й працювати в ньому. У нас такий спосіб 
життя є значно дорожчим через гірший розвиток тран-
спортної інфраструктури.
Нині в Україні чисельність населення зменшується. Збіль-
шення спостерігається лише в деяких населених пунктах, 
де вікова структура молодша: у поселеннях західних об-

ластей та приміських зонах великих міст. Причому на-
вряд чи можна говорити про те, що якісь населені пункти 
швидко зростають. Зазвичай у передмістях великих міст 
темпи збільшення кількості населення дещо вищі, ніж у 
самих містах: Бровари та Ірпінь зростають швидше, ніж 
Київ, Іллічівськ швидше, ніж Одеса. Чимало передмість 
Дніпропетровська, Львова, Запоріжжя чисельно збільшу-
ються, тоді як самі ці обласні центри зменшуються. У най-
ближчі 5–10 років, найімовірніше, зростатиме кількість 
мешканців Києва і приміської зони, а також Харківської та 
Одеської агломерацій, сільське населення зменшувати-
меться швидшими темпами, ніж міське. Перспективи роз-
витку сільської місцевості залежать від того, чи буде мо-
дернізовано сільське господарство.

Записав Дмитро Ткач
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п
овоєнний голод, що охо-
пив центральні, південні 
та східні області УРСР у 
1946–1947 роках, мав тра-

гічні наслідки для селян, які 
після страхіть окупації були вко-
тре приречені комуністами на 
вимирання без хліба. За окре-
мими параметрами це вияви-
лося фатальною реінкарнацією 
катастрофи 1932–1933 років. У 
той нелегкий час допомога насе-
лення Західної України голоду-
ючим зі Сходу стала не тільки 
прикладом національної солі-
дарності, а й закликом до опору 
тоталітарному режимові.

ЗА РАХУНОК СЕЛяН
Серед причин голоду дослід-
ники зазвичай виділяють пово-
єнну руїну, посуху з неврожаєм, 
економічну політику більшо-
вицького уряду, спрямовану на 
нарощування військового по-
тенціалу СРСР в умовах проти-
стояння із Заходом. Загострю-
вали ситуацію експорт зернових 
до країн так званої народної де-
мократії (СРСР у вигляді довго-
строкових кредитів та безоплат-
ної допомоги надав їм близько 
2,5 млн збіжжя), конфіскаційні 
хлібозаготівельні кампанії, над -
мірні податки, державні позики, 
неоплата праці колгоспників, 
припинення постачання меш-
канцям села та міста продуктів 
продовольства за картками. Пе-
ретворені на кріпаків, хлібо-
роби несли тягар непосильної 
праці на користь держави (від 
150 до 300 трудоднів на рік для 
дорослих і від 50 до 100 – для 

Дорога  
за Збруч

Автор:  
Олександр пагіря

1946 року Західна 
Україна дала 
голодуючим 
селянам із 
Наддніпрян щини  
допомогу, яка 
пом’якшила 
«останній 
сталінський 
удар» і відвернула 
повторення 
Голодомору
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УСУПЕРЕЧ 
РЕАЛЬНОСТІ.  
В розпал 
голоду  
1946–1947 
років твори 
митців, 
підлеглих 
комуністам, 
промовляли 
цілком 
протилежне

ДО РЕЧІ
За 1948–
1953 роки у про-
цесі «другого 
розкуркулю-
вання» україн-
ського села, що 
його проводили 
за таємним ука-
зом Президії 
Верховної Ради 
СРСР від 21 лю-
того 1948-го 
«Про виселення 
з УРСР осіб, які 
ухиляються від 
трудової повин-
ності в сіль-
ському господар-
стві і ведуть анти-
громадський 
паразитичний 
спосіб життя», до 
неосвоєних ра-
йонів СРСР було  
вивезено  
33366 україн-
ських селян. За 
тим-таки указом 
упродовж 1948–
1950-го винесли 
12 тис. «громад-
ських вироків» 
колгоспникам.

підлітків), надмірних поборів, 
які перевищували норми РРФСР, 
державних насильницьких по-
зик, зазнавали обкрадання й по-
биття.

Загалом голодувало 18 із  
25 областей тодішньої УРСР та 
понад 3 млн населення. Недої-
дали не тільки колгоспники та 
члени їхніх сімей, а й робітники, 
інваліди війни та праці, нещо-
давні фронтовики. Замість до-
помоги у злиденній ситуації 
сталінський режим тільки по-
силив репресивний тиск на 
українське село, вимагаючи 
збільшення хлібопостачання до 
центру (загалом 1946-го було 
визначено план у 362,75 млн пу-
дів зернових). Пік безхліб’я при-
пав на зиму 1946–1947 років. 
Станом на червень 1947-го в 
УРСР зареєстрували 1,154 млн 
виснажених недоїданням лю-
дей-дистрофіків. Безпосередньо 
померло від голоду від 1 до 
2,8 млн осіб.

«пО ХЛІБ У ЗАпАДНУ»
Ситуація 1946–1947 років прин-
ципово відрізнялася від 1932–
1933-го наявністю рятівного 
чинника у вигляді ще не колек-
тивізованих західних областей, 
що виступали своєрідним про-
довольчим оазисом в ураженій 
голодом Україні. Зокрема, ста-
ном на 1 січня 1948 року в них, 
за винятком Північної Буко-
вини, було об’єднано в колгоспи 
5,4% аграрних господарств. По-
при непросте життя в умовах 
повстанської «війни після ві-
йни», селяни-господарі із цих 
регіонів виростили непоганий 
урожай.

Оминаючи загороджувальні 
загони, маси голодуючих ру-
шили по хліб у Західну Україну, 
вони сподівалися знайти там по-
рятунок для себе та своїх сімей. 
«Численні юрби чоловіків, жі-
нок, підлітків і дітей збиралися 
на залізничних станціях, штур-
мували пасажирські й вантажні 
поїзди. На підніжках, покрівлях 
вагонів, у тамбурах і на буферах, 
вдень і вночі, в дощ і непогоду, 
гнані голодом, обдерті, брудні й 
закіптюжені, вони прямували 
на захід. Як немовля простягало 
рученята до материної пазухи, а 
спраглий хотів доторкнутися гу-
бами до джерела, так колгоспна 
Україна тягнулася до своїх 
краян, західноукраїнських бра-
тів, шукаючи порятунку від го-

лодної смерті», – зазначав пись-
менник Іван Шульга.

Будучи релігійно та націо-
нальними свідомими, західні 
українці виявили справжнє 
християнське милосердя та спів-
чуття щодо сотень тисяч голоду-
ючих співвітчизників зі Сходу, 
повсюдно виказували їм гостин-
ність і допомогу. Про хлібні во-
яжі розповідають очевидці. 
«1947 рік був голодним для бага-
тьох, а для нас – особливо. Я ра-
зом з подругою поїхала до Дро-
гобича. Там люди зустріли нас 
як рідних. Урятувалися від го-
лоду, ще й мамі, сестрам возила 
хліб, горохове борошно, інші 
продукти», – згадувала Лідія 
Капустіна із Запорізької області.

Уродженець села Степань 
Рівненської області Степан Пін-
чук свідчив про прийом зне-
долених східняків у рідній міс-
цевості: «Від пізньої осені [1946 ро-   
ку] через усю зиму до самої піз-
ньої весни до нас заходила маса 
нещасного голодного люду. Зви-
чайно, про якусь там торгівлю 
чи обмін не могло бути й мови, 
бо люди ці були до краю висна-
жені, з порожніми торбами i го-
лодні, а якщо хтось і мав якусь 
одiжку, то нам i не показував, бо 
в нас одяг тоді був кращий, ніж, 
скажімо, в самих радянських 
райкомiвцiв. [...] Як правило, об-
даровували голодуючих за «спа-
сибі». Люди давали, хто скільки 
міг, враховуючи наплив при-
бульців та свої інте реси. Всі, хто 
навідувався в наш куток із ві-
тряком на горбі, швидко дізна-

валися, що тут пахне борош-
ном. Тож на ніч до нас сходило- 
ся стільки люду, скільки могла 
вмістити найпросторіша кiм- 
ната».

Крім того, голодуючі купу-
вали в селян на Заході за гроші 
чи вимінювали за різні речі 
хліб, крупи, картоплю та інші 
продукти, і, пробувши там дея-
кий час, повертались додому. 
Дехто наймався на тимчасову 
або постійну роботу. Особливо 
великий наплив людей спосте-
рігався із Правобережної Укра-
їни, а також із Полтавської, Хар-
ківської, Одеської та Херсонсь -
кої областей. Зокрема, в до-   
повідній записці УМДБ Київ-
щини за 24 травня 1947 року 
йшлося про те, що в області не 
було жодного села, половина 
жителів якого не побувала б у 
Західній Україні. За даними ра-
дянської статистики, залізнич-
ною лінією Козятин – Шепе-
тівка – Здолбунів щодоби виїз-
дило по хліб 15 тис. громадян.

Радянські правоохоронні ор -
гани (транспортна міліція, за-
городжувальні загони, МДБ) 
вели непосильну боротьбу про-
 ти «нелегального» перевезення 
хліба із Західної України, за-
тримуючи подорожніх і відби-
раючи в них здобуте тяжкими 
зусиллями продовольство. У 
першій половині 1946-го орга-
нами транспортної міліції тіль-
 ки у Львівській області з поїздів 
були зняті 97 633 особи, які пря-
мували зі Сходу. Активно працю-
вало МДБ, засилаючи в середо-
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вище вояжерів агентуру для 
виявлення антирадянських еле-
ментів. Шлях по хліб був доволі 
небезпечним. Багато людей ги-
нули в дорозі, зазнавали напа-
дів грабіжників, помирали ви-
снажені, вже діставшись пунк-
тів призначення.

Масові контакти жителів 
УРСР у цих екстремальних умо-
вах стали не тільки елементом 
солідаризації селянства захід-
них областей із голодуючими 
колгоспниками Наддніпрян-
щини, а й найбільш масштаб-
ним досвідом соціальних кому-
нікацій українців різних регіо-
нів по завершенні возз’єднання 
етнічних земель у складі респу-
бліки. Таким чином відбувалось 
обговорення наболілих про-
блем життя в умовах радянської 
дійсності: східняки розповідали 
про трагедії, які спіткали їх та 
їхні родини, відверто вислов-
лювались проти колгоспного 
ладу, а нерідко й проти самої 
сталінської тоталітарної сис-
теми, західняки нарікали на 
масові радянські репресії та де-
портації, жорстоку антипов-
станську боротьбу. Все це спри-
яло не тільки подоланню взаєм-
них стереотипів у ставленні 
одне до одного, а й формуванню 
спільної позиції щодо більшо-
вицького апарату.

пІДпІЛЬНА МОБІЛІЗАЦІя
Чималу роль у формуванні 
думки західних українців про 
допомогу голодуючим співвіт-
чизникам на Сході відіграло на-
ціоналістичне підпілля. У 1946–
1947 роках ОУН та УПА прове - 
ли масштабну роз’яснювально-
інформаційну кампанію щодо 
природи та причин штучно ор-
ганізованого сталінським режи-
мом голоду, закликаючи насе-
лення саботувати хлібозаготівлі 
й чинити збройний опір більшо-
викам. У липні 1946-го було ви-
дано вказівку Проводу ОУН її 
осередкам зривати хлібопоста-
чання. У серії відозв та звернень, 
зокрема «Чи буде голод?», 
«Брати з-над Дніпра!» «Брати 
голодуючі!», «До голодуючих!», 
керівництво ОУН та команду-
вання УПА наголошували на ру-
котворному характері лиха й за-
кликали селян не здавати зерно 
державі. Таким чином повстанці 
прагнули врятувати українське 
село від повторення катастрофи 
1933-го.

Масштабна пропагандист-
ська робота ОУН серед західно-
українського селянства була 
спрямована на активізацію про-
довольчої допомоги голодуючим, 
які прибували зі Сходу. Згідно із 
розпорядженнями організації, 
нижчі ланки підпілля мали за-
здалегідь підготувати для них 
продовольчі запаси. Окрім хар-
чів, приїжджим потрібно було 
надавати грошові суми разом із 
пропагандистською літерату-
рою. Під час зустрічей зі східня-
ками оунівці намагались ак-

тивно поширювати серед них ідеї 
визвольного руху. Зокрема, в по-
відомленнях про розмови під-
пільників із голодуючими кол-
госпниками Новоушицького ра-
йону Кам’яне  ць-Подільської (ни-   
ні Хмельницької) області було 
зазначено: «Величезне значення 
має і те, коли повстанець поді-
литься куском хліба з селянином 
чи робітником. Це ніби не за-
мітна допомога, але вона робить 
багато. Вона споріднює нас з 
ними, зобов’язує їх до нас, а в 

прикрій для нас хвилині вони 
завжди нам допоможуть. Та й 
гарні і прихильні після того по-
ширюють про нас вісті, не раз 
прямо легендарні, подібне зна-
чення має і грошова допомога 
[…]. Дано їм таку допомогу: 60 кг 
збіжжя, 10 кг м’яса та 80 крб на 
дорогу. Старший, увидівши м’ясо 
та білий хліб і збіжжя, яке ми 
йому передали, впав на землю і 
прямо ридав, а в кінці зняв руки 
догори та почав молитися […]. 
Прощали нас з невимовною те-
плотою і щирістю, обіцяючи 
прийти на умовлений день з 
нами на стрічу».

НЕОФІТи НАЦІОНАЛІЗМУ
ОУН намагалася використати 
момент масового напливу гро-
мадян по харчові продукти до 
західних областей в умовах го-
лоду для активізації організа-
ційної та інформаційно-про-
пагандистської роботи під гас-
лом «Лицем до Сходу!». За 
допомогою симпатиків із Вели-
кої України повстанці поширю-
вали підпільні видання, із їхніх 
груп створювали організаційні 
осередки на нових теренах. Зо-
крема, наприкінці 1946 року в 
селах Плесецьке та Дзвінкове 
Васильківського району Київ-
щини емісарами волинського 
підпілля ОУН Романом Піддуб-
ним («Марко») та Олексієм Ря-

Дитяча смертність 
в Україні 1947-го 

становила

127,7 на 
1 тис. 

малюків віком  
від одного року

ВІДЧАЙ.  
Війна та голод 
відібрали 
в українців 
найнеобхідніше 
– хліб і дах над 
головою

НА КиїВщиНІ НЕ БУЛО 
ЖОДНОГО СЕЛА,  
пОЛОВиНА ЖиТЕЛІВ  
яКОГО НЕ пОБУВАЛА Б  
У ЗАХІДНІЙ УКРАїНІ
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бунцем («Грач») була сформо-
вана підпільна група з місцевих 
жителів, які приїздили по про-
довольство на Рівненщину. Си-
лами мешканців за матеріальної 
допомоги ОУН постала збройна 
підпільна група, яка зривала ра-
дянські заходи із хлібозаготівлі, 
реквізувала продовольство у ко-
оперативних магазинах, напа-
дала на колгоспи, готувала за-
махи на представників радян-
ського партійного та колгоспного 
активу. Усе захоплене зерно та 
одяг підпільники роздавали міс-
цевим селянам. Однак у червні 
1947-го емісари проводу ОУН 
були вбиті, МДБ виявило чотири 
криївки та шість конспіративних 
квартир, заарештувало 15 осіб у 
районі. У грудні 1947-го на Ва-
сильківщині зазнала поразки 
інша підпільна група ОУН, яка 
влаштовувала теракти проти го-
лів колгоспів та сільрад і поши-
рювала антирадянські листівки.

Загалом боротьба повстанців 
проти колгоспів значно поси-
лила антирадянські настрої в 
східноукраїнському середовищі, 
виразниками яких переважно 
виступали люди, котрі поверта-
лися до своїх домівок із західних 

хлібних турне. Мешканець села 
Глушки Білоцерківського ра-
йону Київщини Михайло Соболь 
серед колгоспників заявив: «…у 
Західній Україні селяни вбива-
ють комуністів, і якщо б у нас так 
розправлялись з більшовиками, 
то ми мали б свій хліб. Там нена-
видять колгоспи, і я коли до них 
приїжджаю за хлібом, завжди 
розповідаю про погане життя 
колгоспників…». Антиколекти-
візаторські настрої серед україн-
ських селян ілюструє радянська 

статистика. Так, у загальному 
обігу поштової кореспонденції 
за 1946 рік військова цензура 
МДБ УРСР виявила 7 330 листів, 
які містили відверті скарги на 
продовольчі труднощі.

Паралельно з голодом на-
ростали радянські репресії 
проти інакодумців, робітників, 
службовців та інтелігенції. Па-
сивний спротив населення по-

декуди переходив у активний. 
В окремих регіонах України у 
1946–1947 роках спалахували 
спорадичні заворушення селян 
із метою заволодіти зерновими 
складами. Досить частими ста-
вали випадки вбивств голів 
колгоспів та сільрад. Під впли-
вом оунівської пропаганди по-
ширилося виготовлення само-
робних листівок, спрямованих 
проти хлібопостачань. Так, у 
місті Вовчанську на Харків-
щині 6 січня 1946-го було вияв-
лено надпис: «Геть колгоспи!» 
У селі Вербівка Ружинського 
району Житомирської області 
влітку 1947 року вивісили лис-
тівку із закликом розкрадати 
хліб і зривати заготівлі. Факти 
розповсюдження саморобних 
агіток антирадянського змісту 
були зафіксовані також у Він-
ницькій, Київській, Кірово-
градській, Миколаївській, Дні-
пропетровській та Чернігів-
ській областях. У багатьох 
місцевостях України голод три-
вав до кінця 1940-х років, а хро-
нічне недоїдання – й до серед-
ини 1950-х. Це стало одним із 
чинників економічної та духо-
вної стагнації суспільства. 

ЛюДи ГиНУЛи В ДОРОЗІ, 
пОМиРАЛи ВиСНАЖЕНІ,  
ВЖЕ ДІСТАВшиСЬ пУНКТІВ 
пРиЗНАЧЕННя

сПаДок|мИ



27 
жовтня в Національ-
ній опері України від-
бувся виступ міжна-
родного оркестру I, 

Culture Orchestra. Як спільна 
українсько-польська ініціатива 
він об’єднав музикантів із Польщі 
та країн Східного партнерства. 
Здавалося б, унікальна нагода 
продемонструвати культурну 

«єдність у розмаїтті» цієї частини 
Європи. Проте програма кон-
церту прикро вразила вітчизня-
них шанувальників класичної 
музики: оркестранти з України 
та сусідніх держав виконували 
польську й російську класику: 
Прокоф’єва, Шимановського, 
Шостаковіча. Українських імен у 
репертуарі не було. І не буде, при-

наймні найближчим часом: це 
«неформат» навіть для грантово-
іміджевого проекту.

МУЗиКА З пРОБЛЕМАМи
Така, здавалося б, дрібна деталь 
відображає, проте, становище 
української академічної музики у 
світі поза нашою країною. Колись 
це не видавалося такою вже ди-
виною: на невідомість були при-
речені митці більшості невели-
ких, свого часу бездержавних  
європейських народів. Проте сьо-
   год ні Чехія плекає глобальні 
бренди Яначека і Дворжака, 
Угорщина – Бартока, Литва – 
Чюрльоніса. Та європейський 
слухач усе ще має практично ну-
льові шанси почути що-небудь із 
Ревуцького, Лятошинського чи 
Косенка.

Цієї осені I, Culture Orchestra 
виступатиме в найпрестижніших 
залах Європи. Серед них і Берлін-
ська філармонія – один із най-
важливіших концертних майдан-
чиків узагалі. Кажуть, акустика 
тут найкраща у світі – поряд із ле-
гендарним Концертгебау в Ам-
стердамі. Так само Оркестр Бер-
лінської філармонії належить до 
числа тих обраних, із якими мріє 
працювати кожен диригент. Його 
директор Андреас Віттманн каже, 
що твори українських композито-
рів тут ще не виконували ніколи.

«Не можу такого пригада- 
ти, – розповів пан Віттманн Тиж
ню. – Мені складно пояснити, як 
так сталося, певне, просто не було 
нагоди. У будь-якому разі ми були 
б раді ближче познайомитися з 
якісною українською музикою».

Проте, найімовірніше, на-
года для такого знайомства ви-
паде панові Вітманну нескоро. 
Давню (до ХІХ століття) україн-
ську музику на Заході, як пра-
вило, взагалі вважають за ро-
сійську, розповідає диригент і 
композитор Володимир Рунчак: 
«З українською музикою пері-
оду після Лисенка за кордоном 
теж є проблеми. Вона певною 
мірою відома в наукових джере-
лах і у вітчизняних колах. Її 
більше вивчають, ніж грають. 
Щодо хорової, наприклад, Ко-
шиця чи Леонтовича, то її вико-
нання пов’язане з особливим 
аспектом – мовним, а він непе-
реконливий для сучасного світу, 
адже йдеть  ся не про затребу-
вану скрізь англійську, а про 
українську, яка не є світовою 
мовою. Це значно ускладнює 

ОСТАННя 
СКРипКА

Автор:  
Роман Горбик

Чому українська класична музика залишається 
«неформатом» за межами батьківщини
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НА РЕпЕРТУАРНУ пОЛІТиКУ 
ОРКЕСТРІВ АКТиВНО 
ВпЛиВАюТЬ ВиДАВНиЦТВА

виконання української вокаль-
ної, оперної, хорової музики».

Навіть сучасним вітчизня-
ним авторам, які регулярно бу-
вають на Заході й видають там 
свої твори, не вдається перела-
мати ситуацію. «Станкович, 
Сильвестров, Скорик – це про-
сто найвідоміші сучасні україн-
ські композитори, – каже пан 
Рунчак. – Щоб був успіх, треба 
мати видавництва. Адже тільки 
вони можуть запропонувати 
партитури оркестрам».

СХВАЛЬНІ ВІДГУКи
Професійна піаністка Марія 
Дольницька має українське ко-
ріння, але народилася й живе в 
Канаді. Вона чудово знає там-
тешнє музичне життя зсередини 
і бачить становище нашої кла-
сики досить оптимістично. Хоча 
є нюанси з чіткими критеріями, 
кого саме вважати українським 
композитором через тривалу 
відсутність української держав-
ності, в Канаді вітчизняна му-
зика представлена, на відміну 
від Європи, порівняно добре.

«У Торонто і не тільки вже 
давно проводять музичні кон-
курси на виконання українських 
творів, а в Королівській консер-
ваторії вони входять до навчаль-
них програм. Українським авто-
рам надходять замовлення 
(знаю, що й США активні в 
цьому напрямку). Виконавці ви-
пускають дедалі більше записів і 
мають схвальні рецензії», – роз-
повідає пані Марія.

Проте й тут для більшості 
слухачів українська музика за-
лишається екзотикою. «Я сама 
намагаюся виконувати україн-
ські твори якомога частіше. За-
ходи досить непогано відвіду-
ють, і серед аудиторії дуже мало 
людей із діаспори, переважають 
якраз неукраїнці. Часто після 
концертів, де я граю Лисенка, 
Ревуцького, Іщенка чи Сильве-
строва, люди підходять, розпи-
тують із цікавості – для багатьох 
це відкриття. Американські кри-
тики схвально сприймають мої 
українські диски, і повсякчас їх 
трохи дивує те, що згадані імена 
їм доти були незнайомі».

ІМЕНЕМ УКРАїНи –  
ГРАТи СВОю МУЗиКУ!
«Українська класична музика 
справді відома у світі недостат-
ньо, – нарікає й Мирослав Ско-
рик, один зі згаданих легендар-

них трьох «С» сучасної вітчизня-
ної класики. – І не через якість, 
бо вона зазвичай має успіх тоді, 
коли їй вдається пробитися до 
слухача. Головна проблема в 
тому, що поширення академіч-
ної музики потребує фінансів. І 
не тільки в просуванні, а й у 
тому, що пов’язане з авторським 
правом».

Як вважає пан Скорик, 
склад  ність у тому, що немає сис-
теми, у якій українські компози-
тори могли б пропонувати свої 
твори західним виконавцям і 
отримувати за це винагороду. 
«Цим мають займатися фахові 
музичні менеджери, а така про-
фесія в нас майже невідома, – 
каже митець. – Тому найчастіше 
це справа самих композиторів, 
тоді як репертуар вітчизняних 
оркестрів, що гастролюють за 
кордоном, визначають ті, хто їх 
запрошує».

Велику роль відіграють і по-
літичні та історичні причини. 
«На заваді стоять постколоні-
альний статус країни і наша 
інертність, – стверджує Володи-
мир Рунчак. – Незалежних дже-
рел інформації про українську 
музику немає, а держава не ро-
бить нічого для її популяризації: 
ані Мінкультури, ані Міністер-
ство закордонних справ. Чинов-
ники виконують представницькі 
функції, до того ж це дуже часто 
люди непрофесійні».

Утім, автори вже зараз мають 
ідеї щодо того, як можна було б 
виправити цю ситуацію. Пан 
Рунчак каже про гучні іміджеві 
проекти. «Може йтися про кон-
цертну підтримку візитів пер-
ших осіб держави, причому саме 
про високу, а не попсову чи ша-
роварну. Для таких заходів, зви-
чайно, потрібні колосальна ре-
клама і кошти».

Мирослав Скорик схвалює 
рутинну роботу й навіть правові 
механізми: «Деякі країни зобо -
в’язують свої оркестри викону-
вати твори національних компо-
зиторів. Зокрема, дуже наполе-
гливі в цьому скандинави. Є така 
постанова і в Україні, але, воче-
видь, виникають проблеми з її 
виконанням». На думку Володи-
мира Рунчака, вітчизняні музи-
канти справді роблять замало, 
щоб просувати у світі свою му-
зику, граючи лише чужу. «Звіс-
 но, українські оркестри можуть 
впливати своїм репертуаром, 
але, нічого гріха таїти, і на них 

дуже часто впливає ринок. Вони 
грають тільки те, що їм замовля-
ють», – каже він.

пРАВиЛА ГРи
Які ж правила є на західному 
ринку класичної музики й чи 
може до них адаптуватися, вбу-
дувавши себе в цей ринок, і мало-
знана музична традиція? «Мар-
кетинг не відіграє у виборі репер-
туару жодної ролі, – каже пан 
Віттманн. – Ідеально, звісно, було 
б знайти гармонійне поєднання 
популярних творів і рідко вико-
нуваних. Для нас головне – ство-
рити умови для зустрічі слухача 
з музикою. Треба бути сміливі-

шими і грати більше музики з 
різних культур, щоб люди звикли 
до незнайомих для них імен».

Проте його українським коле-
гам таке бачення здається надто 
ідилічним. «Для сучасних орке-
стрів на Заході є два основних 
джерела наповнення реперту-
ару, – пояснює Володимир Рун-
чак. – А саме: класика і те, що пи-
шуть сучасні автори спеціально 
на їхнє замовлення. Це, можливо, 
не те, на що люди конкретно під-
уть, але вони підтримують рей-
тинг і престиж оркестрів. Тут є 
творчий і комерційний чинники: 
класика, зіркові солісти дають ле-
вову частину публіки».

«УКРАїНСЬКІ пРОРиВи»

Соломія Крушельницька
Легендарна співачка у 1894–1929 ро-
ках дала сотні гастрольних концер-
тів у різних країнах світу. На кож-
ному завжди виконувала українські 
народні пісні: це було для неї спра-
вою принципу.

Модест Менцинський
Відомий хельден-тенор з України 
теж використовував свою популяр-
ність у Європі й до кожного кон-
цертного виступу включав пісні 
Миколи Лисенка та Дениса Січин-
ського.

Стефан Турчак
За свою коротку, але яскраву кар’єру 
диригента він робив усе, що міг, для 
популяризації української класики: під 
час гастролей Київської опери у Вісба-
дені, Дрездені та Загребі у 1980 роках 
європейська аудиторія вперше змогла 
почути Лисенкового «Тараса Бульбу» – 
оперу приймали із захватом.
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«Система така, що видавни-
цтва дуже активно впливають на 
репертуарну політику оркест -
рів, – продовжує пан Рунчак. – 
Адже саме вони продають їм пар-
титури. Видавництва хочуть за-
робити і виходять із пропо-   
зиціями на диригентів, керівни-
ків оркестрів, мовляв, візьміть 
ось цей твір, він хороший. Невідо-
мих авторів беруть тільки через 
особисті контакти. Часто буває, 
що молодий композитор товари-
шує із відомим диригентом або, 
наприклад, із зірковим солістом, 
який, визначаючи репертуар, 
каже: «А ще я хочу грати ось це». 
Коли композитор звертається до 
оркестру сам, це найменш ефек-
тивно, найчастіше йому навіть не 
відповідають, бо таких запитів 
вони отримують сотні на день».

«За кордоном є видавництва, 
що часто укладають домовле-
ності з іноземними авторами на 
умовах, які дуже важко викону-
вати, і останні навіть часто самі 
шукають привід, щоби покласти 
край такій співпраці, – ділиться 
враженнями від роботи на за-
хідному ринку Мирослав Ско-
рик, який кілька років жив і 
працював в Австралії. – Я не 
сказав би, що мене аж так багато 
грають, хоча я входжу в агенції, 
які стежать за виконанням моїх 
творів і вимагають певні відсо-
тки. Через них я дістаю відомості 
з інших держав, і саме вони пе-
рераховують кошти».

пОшУКи НОТ
«Західні меломани дуже різні, – 
свідчить Марія Дольницька про 

смаки місцевої публіки. – Для 
любителів сучасної академічної 
музики, приміром, немає вели-
кого значення, слухати компо-
зитора з України, Японії чи 
США. Те саме й з іншими сти-
лями, хіба що зазначу, що деякі 
важко «продати» без огляду на 
країну походження. Це та ж таки 
сучасна музика».

Пані Дольницька згодна, що 
популярність деяких творів – ре-
зультат радше цілеспрямованої 
промоції. Завдяки технологіч-
ним проривам і великій кількості 
записів виконавці почали остан-
нім часом шукати рідкісні, екзо-
тичні твори. «У мене таке вра-
ження, що на Заході публіка зго-
лодніла за новою музикою, тому 
можливості для української тут 
відкриті».

Скористатися ними, втім, не 
дають «колаптоїдний стан» му-
зичних видавництв у самій Укра-

їні та брак українських нот у ши-
рокому доступі: «Мені постійно 
пишуть листи люди з усього світу, 
від США до Гонконгу, що шука-
ють ноти до конкретних творів 
наших авторів. На жаль, часто я 
мушу їм казати, що вони недо-
ступні й для мене. Мені самій 
складно їх шукати: немає єдиної 
бази даних, дуже мало видавців 
цікавляться цим. До самої Укра-

їни приїжджає замало іноземних 
музикантів». Щоб переламати 
ситуацію, пані Марія радить ак-
тивно ділитися нотами, цікави-
тися новою музикою, а нашим 
музикантам – за найменшої на-
годи включати українські твори 
до програми.

ВЛАСНиМи СиЛАМи
Тим часом окремі осередки енту-
зіастів уже роблять чи не більше 
для української музики, ніж усі 
наші посольства разом узяті. На-
приклад, за два неповних роки 
існування спільнота Ukrainian 
composers на Facebook зібрала 
майже півтори тисячі шануваль-
ників. Музиканти і просто мело-
мани вантажать на YouTube за-
писи вітчизняних творів – остан-
німи роками стався цілий вибух 
їхньої присутності на ресурсі.

На 12 грудня в Мюнхені за-
плановано ще один українсько-
польський проект, не такий па-
фосний, як I, Culture Orchestra: 
спільний концерт до Євро-2012. 
Його ініціювали не посольства й 
культурні інституції, а самі му-
зиканти. Бюджет – трохи більше 
ніж €1 тис., та й той переважно з 
власної кишені організаторів, 
розповідає один із них, україн-
ський піаніст і композитор у Ні-
меччині Тарас Ященко.

Парадоксально, але зі зни-
женням статусу заходів у них 
з’являється місце для нашої му-
зики. На вокальному вечорі двоє 
співаків, польське сопрано та 
український тенор, виконувати-
муть не лише Шимановського і 
Монюшка, а й Лисенка, Гулака-
Артемовського та Скорика. Поль-
ський культурний центр при 
тамтешньому консульстві взяв 
на себе менш як половину бю-
джету. Українське ж консульство 
просто не відповіло на запити. 
«Зараз Польський Інститут допо-
магає поставити оперу Шима-
новського «Король Роґер» у Наці-
ональній опері України, торік 
провів по всьому світу сотні шо-
пенівських ювілейних концертів, 
а коли в нас такий Український 
Інститут буде?» – риторично за-
питує пан Ященко.

Тому, поки багата традиція 
своєї класичної музики не стане 
потрібною в самій Україні, над 
нашими головами постійно лу-
натиме Тичинине: «Ради Бога, 
манжети надіньте, що-небудь їм 
скажіть: вони питають, чи єсть у 
нас культура!» 

МУЗИЧНИЙ 
ВІДБІР. 
Диригент 
і концерт -
мейстер 
Пітер Томас 
прослуховує 
молодих 
виконавців 
у Київському 
інституті 
імені Р. Глієра 
для участі в 
міжнародному 
проекті 
I, Culture 
Orchestra

ВІТЧиЗНяНІ МУЗиКАНТи  
РОБЛяТЬ ЗАМАЛО, 
щОБ пРОСУВАТи У СВІТІ 
СВОю МУЗиКУ
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КІНО

Фестиваль обертонової 
музики

Музей Івана Гончара, 
Індійський клуб, Музей деко-
ративного мистецтва
(Київ, вул. Івана Мазепи, 29; 
вул. Симона петлюри, 29, 
корп. 2; вул. Лаврська, 5)
Фестиваль присвячений первісним 
музичним інструментам. Це варган 
(дримба), духовий інструмент ав-
стралійських аборигенів діджеріду, 
а також звичайні голосові зв’язки 
людини! Гості заходу зможуть від-
відати лекції та майстер-класи, а ще 

побу  вати на концерті 
обертоно  вої музики 
за учас  тю Юрія 
Рубіна (Моск ва, ханг-
драм), етнотранс -
бенду «Дзень» 
(Київ), тріо «Турбо -
дзен»(Москва) та ін. 

«Несімо любов планеті»

Книгарня «Є»
(Івано-Франківськ, 
вул. Незалежності, 31)
ІІІ Літературний фестиваль імені 
Тараса Мельничука отримав назву 
його першої збірки «Несімо любов 
планеті». Тарас Мельничук – поет-
дисидент, в’язень радянських та  бо -
рів і жертва репресивної психіатрії. 
Цього року вечір відкриватиме літ  - 
марафон за участю Василя Гера  си -
м’юка, Ярослава Ясін  сько  го, Васи  ля 
Андрушка, Ольги Деркачової та ін.  
Також у програмі презентація книж -
ки Сте  па  на Процюка 
«Тіні з’являються на 
сві  танку», читання 
літстудії «Нобель», 
вис  туп гурту черні -
вець  ко  го барда 
Бог  дана Ільницького 
«Тиха течія».

Анонси

Фестиваль нового 
британського кіно цьогоріч 
тішитиме різножанровістю 
й кримінальним 
неполіткоректним 
«Ірландцем»

із «Трої»), збоку – Дон Чидл (Башер із «11, 12, 
13 друзів Оушена»), а на далекому плані – дуже 
характерний Ліам Каннінґем (Солон із «Битви 
Титанів»). Ця трійка і формує ядро фільму про 
Ірландію, трафік наркотиків, поліцію та афро -
американського агента ФБР, що має на меті впій-
мати транш на $500 тис. Здається, що стрічка 
от-от увійде в піке «чистої» комедії, а натомість, 
обманюючи надії глядачів, круто вирулює на 
заколисувально-серйозну драму. В цих момен-
тах спасінням від сну залишається Ґлісон, чий 
неконтрольований герой будь-якої хвилини 

ш
ість міст, шість фільмів – очікувано га-
рантований кайф у різноманітних 
жанрах, як-то кримінальна й підліт-
кова драма, фантастична мелодрама, 

трилер, комедія і трагікомедія. Один із най-
більш вибухових фільмів, який точно нікого не 
залишить принаймні без однієї усмішки, – це 
«Ірландець» англійського режисера (таки ж ір-
ландського походження) Джона Майкла Макдо-
наха. Що цікаво: це той самий Макдонах, який 
вісім років тому так круто дав маху зі сценарієм 
м’якотілого «Неда Келлі» з іще живим тоді й 
мало відомим Гітом Леджером. Нинішня стріч-
 ка – дещо прямо протилежне. Якщо порівню-
вати з поліцейськими фільмами, драма Макдо-
наха смішніша за «Смертельну зброю», дорос-
ліша за «Поліцейську академію» і чорніша за 
«Тренувальний день». Плюс абсурдистсько-
гомеричний вестерновий додаток. Словом, це 
авторський ірландський фільм з усіма наслід-
ками: повний нецензурної лексики, чорного гу-
мору, неполіткоректності й (удаваного) расизму. 
У центрі звеличується Брендан Ґлісон (Менелай 

5–6 листопада 5–7 листопада4, 11 листопада, 19:00
«під тиском 1–3»

Київський академічний театр 
«Колесо»
(Київ, Андріївський узвіз, 8)
Вистава за п’єсою Роланда 
Шиммельпфенніґа втілює будні 
драматичних перипетій в офісному 
тераріумі, у якому представники 
планктону змагаються одне з 
одним. Перенесення боротьби за 
виживання на високі поверхи офі-
сів великих концернів не змінює 
суті звичайнісінького природного 

відбору. Роланд Шиммель-
пфенніґ – один із найчасті-
ше інсценізованих сучасних 
німецьких драматургів. 
Його п’єси було постав-
лено в понад 40 країнах 
світу. Інсценізацію «Під 
тиском 1–3» здійснив театр 
«Колесо» за сприяння Ґете-
Інституту в Україні.

Irish Crime

«Нове 
британське 
кіно». 
Від 
10 листопада 
у кінотеатрах 
Києва, Львова, 
Одеси, Донець-   
ка, Дніпропет  - 
ровська, 
Харкова

НАВігАТоР|ВіДгуки/анонси
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9 листопада, 18:30
День української 
писемності і мови

Кінотеатр «Боммер»
(Харків, вул. полтавський 
шлях, 6)
Вечір ушанування української 
писемності та мови розпочнеться 
показом вітчизняних музичних 
відеокліпів. Далі відбудеться акція 
презентацій та живого буккросин-
гу «Літературне Бомбардування», 
під час якої кожен присутній може 
представити одну написану укра-
їнською мовою книжку: розпові-
сти, чим саме вона сподобалася 

і чому рекомендує її 
іншим. А насамкінець 
перегляд кінопоеми 
Олександра Довженка 
«Іван» про долю сіль-
ського парубка, який 
бере участь у будівни-
цтві Дніпрогесу.

8 листопада, 19:008 листопада, 19:00

може викинути чергове неочікуване колінце. І 
викидає, звалюючи драму у прірву трилера. Ось 
це маневрування між гумористичним і драма-
тичним, між легковажним і серйозним, між 
лихослів’ям і чесністю робить фільм нестандарт-
ним, дуже цікавим витвором поліжанровості. 
«Ірландець» – це грубий, безсоромний ведмідь, 
який часом необачно чавить правила доброго 
тону. Але як тішить душу гріх радості від під-
глядання за ним!

Ярослав Підгора-Гвяздовський

Елтон Джон

палац спорту
(Київ, пл. Спортивна, 2)
«Your song», «Sorry seems to 
be the hardest word», «Can you 
feel the love tonight» – ці та інші 
композиції зірки поп-року Елтона 
Джона відомі людям найрізно-
манітніших географічних широт 
та музичних уподобань. За майже 
40-річну кар’єру легендарний 
британський співак, компози-
тор та піаніст випустив понад 
чотири десятки альбомів, здобув 
чимало престижних музичних 
нагород, зокрема 
став п’ятикратним 
лауреатом «Греммі». 
До України екстрава-
гантний лицар привезе 
шоу «The Million Dollar 
Piano», куди увійшли 
його найкращі балади. 

Емма шапплін

палац «Україна»
(Київ, вул. В. Васильківська, 103)
Музика відомої французької 
співачки поєднує романтику 
італійської опери ХІХ століття і 
сучасні електронні ритми, мотиви 
модерну та середньовіччя. Сама 
Емма визначає стиль власної 
творчості як classic crossover – 
мікс класики та поп-музики. 
Кожен її концерт пронизаний 
атмосферою казкового сну й 

минулих епох, де тендітна 
«Амелі з кришталевим 
голосом» співає латин-
ською, староіталійською, 
іспанською мовами. Емма 
Шапплін відвідає Україну в 
межах турне на підтримку 
свого третього альбому 
«Macadamе Flower» 
(2009).

CD

O.Torvald. «Втобі»
Альбом стане приємною несподіванкою насамперед 
для тих, хто пам’ятає O.Torvald за їхнім дебютним 
диском, що з’явився понад три роки тому. За цей час 
колись полтавська, але давно вже київська команда 
не лише зазнала істотних змін у своєму складі, а й 
вийшла на новий творчий рівень, якого неможливо 
не помітити в піснях свіжої добірки. «В тобі» – зріла 
і впевнена плита, водночас не без юнацького запалу 
й романтики. Як вокаліст і автор пісень, досяг зна-
чного прогресу й лідер гурту Євген Галич.

«Королівські Zайці». «СерцеМісяць»
Талановитих «зайців» останнім часом почали за-
бувати через нечасті виступи на фестивальних та 
клубних сценах і єдиний студійний альбом, вида-
ний далекого вже 2002 року. Тривала робота над 
«Серцем Місяцем» виправдала себе чудовим ре-
зультатом: маємо диск, який хочеться слухати ще 
і ще, сповнений вдалих мелодій та зворушливої 
лірики видатних поетів (Леся Українка, Олександр 
Олесь, Ґійом Аполлінер та інші). Настрій платівки 
можна описати як суміш романтики й меланхолій-
ної задуми.

«Рутенія» та УНСО. «Хтоживий»
Уже нині зрозуміло, що цей довгий, дводисковий 
альбом є явищем для української патріотичної 
пісні. В ньому органічно поєднались народні та ав-
торські її зразки, до того ж половину композицій 
співають хлопці з УНСО, що є унікальним експе-
риментом. Професійна музика від «Рутенії» в по-
єднанні з цим аматорським, але щирим чоловічим 
виконанням звучить переконливо й сильно. Інша 
річ, що не всі треки однаково добре вдалися, але 
зробити бездоганну добірку майже на 130 хв – за-
вдання надзвичайно важке.
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З
емля-таємниця, яку в 
V столітті до н. е. топтали 
кочові племена хунну, те-
пер стала одним із осеред-

ків контрастів: по всій Росії про-
живає близько 120 різних етно-
сів, із них 80 зосереджені саме в 
Бурятії. На її теренах співісну-
ють буддизм, шаманізм, тради-
ція старообрядців-сімейників, 
християнство. Свого часу в там-
тешню глушину засилали на-
віть декабристів. Дорогою зу-
стрінеш бурятів, монголів, яку-
тів, євреїв, представників малих 
північних народів, корейців, 
вір мен і не тільки.

До XIV століття землі сучас-
ної автономії завдяки попере-
днім старанням Чингізхана ста-
новили єдине ціле із сусідньою 
Монголією. За словами місце-
вих жителів, слово «бурят» у 
перекладі з монгольської озна-
чає «зрадник»: буцімто це най-
мення тутешні племена дістали, 
відколовшись від загалу в од-
ному з воєнних походів. У таке 
легко повірити: попри видиму 
подібність культур і навіть 
спільні прадавні свята, два на-
роди досить зневажливо відгу-
куються про сусідські землі. 
«Що там робити, в тій Монголії/
Бурятії?!» – пхикають одні й 

другі. Лишається хіба що здога-
дуватися, чи то говорить істо-
рична образа, чи просто ба-
жання похизуватися перед ту-
ристами.

До складу Московської дер-
жави Бурятія увійшла 1703 ро-   
ку. Радянська влада запанувала 
тут дещо пізніше, ніж на біль-
шості земель СРСР: Червона ар-
мія прийшла сюди лише 1920-го. 
Сьогодні це – республіка у 
складі РФ.

ЗАБАЙКАЛЬСЬКІ  
МОЛЬФАРи ТА ІНшІ
На початку літа буряти сплачу-
ють данину Землі давнім свят-
ковим дійством Сур-харбан. Чо-
ловіки, а іноді й жінки зма-
гаються в традиційних тут 
уміннях: стрільбі з лука, їзді 
верхи та боротьбі. На ранніх 
етапах в основі цього свята ле-
жало вшанування духів, що 
владарювали в тій чи тій місце-
вості, а також єднання роду-
племені. Із плином століть до-
дався інший смисл – воєнний 
огляд, відбір найдостойніших 
мужів та коней до ханських дру-
жин. До свята готувалися за-
здалегідь, а отже, юнаки мали 
стимул до постійних фізичних 
тренувань. Незаміжніх жінок 

допускають до кінних перего-
нів, подекуди – до змагань луч-
ників.

Якщо коріння цих традицій 
губиться в солярних міфах не-
збагенної давнини, то пошире-
ний тут буддизм – вірування 
набуте. Він прийшов понад 
300 років тому з Китаю, тран-
зитом через Монголію. Саме в 
Бурятії, в підніжжі гірського 
хребта Хамар-Дабан, міститься 
осередок буддизму Росії – Івол-
гінський дацан (монастир та ре-
лігійний навчальний заклад) 
«Гандан Даші Чойнхорлін» – 
«монастир Колесо вчення, що 
приносить щастя і сповнене ра-
дості». Власне звідси по завер-
шенні Другої світової війни по-
чалося відродження буддизму в 
Бурятії: радянський режим по-
слабив тиск і дав дозвіл на зве-
дення святинь.

Величний комплекс храмів 
вражає здалеку: вибухова бар-
вистість, декорована всюдису-
щими веселими прапорцями, 
уживається з величністю й від-
чуттям чистоти та абсолютної 
гармонії (це попри неабиякий 
натовп і ажіотаж). Серед тих, 
хто сюди приходить, – як про-
чани, так і туристи. Але ніхто 
нікому не заважає, ніхто нікого 

Автор: 
Олена 

Максименко

Фото автора

Yнгын 
дайдаар, хан-
гай тайгаар 
нэмжыгшэ...

(«Тайгова, 
озерна, сте-

пова...» – пер-
ший рядок 

гімну Буря-
тії)

Хазяї тайги і степу

Із Бурятії є ризик не повернутися: піти в учні до шамана,  
лишитися в буддистському монастирі, чи просто впасти  
в транс на берегах Байкалу
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пО ВСІЙ РОСІї пРОЖиВАЄ 
БЛиЗЬКО 120 ЕТНОСІВ, ІЗ НиХ 
80 ЗОСЕРЕДЖЕНІ В БУРяТІї

не дратує. Усі злагоджено руха-
ються через комплекс храмів, 
статуй Будди й вівтарів, доро-
гою обертаючи барабани (до 
яких, за звичаєм, укладено су-
вої, списані священними тек-
стами) й лишаючи у відповід-
них місцях монетки та цукерки. 
До дацана не дозволено захо-
дити з покритою головою – це 
вважають за неповагу. Найбіль-
шою святинею обителі є Даши-
Доржо Ітигелов – монах, який 
1927 року пішов у нірвану. Тіло 
ченця дотепер має вигляд жи-
вого, науковці виявили, що його 
білкові фракції досі зберігають 
прижиттєві характеристики.

В одному із храмів монах 
запрошує зняти наплічники і 
присісти з ним почаювати. 
Частує канапками, солодо-
щами та мудрими бесідами. Зі 
щирим, спокійним інтересом 
розпитує подорожніх, хто вони, 
звідки, як і куди мандрують, 
міркує про сутність дороги 
(«Хоч куди піди – але ж від 
себе не втечеш!»), розповідає 
про вчення. У тибетському буд-
дизмі є два основні напрями – 
червоно- й жовтошапочники. 
Перші прагнуть перескочити 
весь довгий шлях реінкарнацій 
і швидко досягти просвітлення, 
просвітивши також і людство. 
А послідовники других (яким і 
належить Іволгінський дацан), 
переконані, що без фундаменту 
хати не збудуєш, і все має іти 

поступово, своїм шляхом. Три 
найбільші гріхи в буддизмі – 
хтивість, жадібність і невігла-
ство – мають зооморфних від-
повідників: півня, змію і 
свиню. Вони породжують одне 
одного колом (на зображен-

нях – кожна істота виходить із 
рота попередньої), уособлю-
ючи тим самим замкнене кар-
мічне кільце, що стає на заваді 
вивищенню.

Прощаючись, послушник па-   
кує нам цілу торбу смаколиків 
на дорогу.

Не меншою мірою шанова-
ний (і значно давніший) у Бу-
рятії шаманізм. Він представ-
лений багатьма різними 
тради ціями й напрямами, за-
лежно від звичаїв конкретної 
етнічної групи чи племені. 
«Шамани – це насамперед 
дуже розумні, поінформовані 
люди, – розповідають міс-
цеві. – Вони прагнули сели-
тися біля Байкалу, адже вода – 
це колосальний носій інфор-
мації... Байкал – величезна 
кількість прісної води, уявля-
єте, скільки всього вона в собі 
несе?! Мільйони мільйонів ро-
ків і життів...» Сучасні послі-
довники цієї традиції наріка-
ють, що молоді покоління не 
поспішають переймати бать-
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ківське вчення, а шукають собі 
щастя в інших сферах життя. 
Через те шаманізм нині опи-
нився під загрозою зникнення. 
Щоб зміцнити й поширити 
свою віру, послідовники орга-
нізували щорічний фестиваль 
шаманської культури, який 
відбувається на байкальському 
острові Ольхон. Це давнє місце 
сили оповите легендами.

Окремі поселення й досить 
замкнену культуру мають міс-
цеві старообрядці, виселені 
сюди у XVIIІ столітті. Сімей-
ники, як їх тут називають, хрес-
тяться двома пальцями, майже 
не зводять церков (замість них – 
молитовні доми). У них надзви-
чайно багате культово-обрядове 
життя, вони шиють строкатий 
багатошаровий одяг. Раніше сі-
мейники трималися досить за-
крито й недолюблювали буря-
тів. Наприклад, якщо корінний 
житель цих місць приходив на 
подвір’я і просив води, хазяї по-
тім викидали ковшик, із якого 
він пив.

НОЧІВЛя В юРТАХ
Міста Бурятії – переважно ви-
довище досить печальне у своїй 
совдепівській постапокаліп-
тичності, з характерним запа-
хом несвіжості у продуктових 
крамничках та серпами й мо-
лотами де не кинь. Приміром, 
Гусино озерськ – депресивне 
містечко, яке чомусь назива-
ється «туристичним». ГЕС на 
березі озера й напівзруйновані 
шахти уподібнили його до хи-
мерної сталкерської зони. Міс-
цевий дацан – цегляна будівля 
без натяку на велич, в одній із 
кімнат якої співають монахи, у 
другій – закусочна, у третій 
продаються дешеві брязкальця, 
а напис на дверях четвертої обі-
цяє масаж – симбіоз щонай-
менше дивний. Значно ціка-
віше мандрувати селищами з 
дерев’яними просторими й (на 
диво) чистими господами, но-
чувати в юртах. Вони в Бурятії, 
на відміну від сусідньої Монго-
лії, рідко слугують основним і 
постійним помешканням. Це 
швидше данина традиції, ав-
тентичні «літні будиночки». 
Одначе змайстровані вони за 
тією самою технологією, що й 
сотні років тому. В юртах пахне 
повстю, вихід (як і в буддій-
ських храмах) спрямований на 
південь, навпроти входу – вів-
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тар. Ліву частину такого пере-
носного житла вважають жіно-
чою, праву – чоловічою. Бу-
ряти – дивовижно гостинні й 
відкриті люди, тож познайоми-
тись із місцевим населенням і 
опинитись у гостях неважко.

Столиця Бурятії Улан-Уде, 
поза сумнівом, варта уваги. Зве-
дений «чортового» 1666 року 
зимівник для кочовиків на місці 
злиття річок Селенги та Уди 
сьогодні є досить ошатним, су-
часним, колоритним і благо-
устроєним містом. Експозиція 
Музею історії Бурятії вражає 
багатством археологічних, до-
кументальних та художніх ма-
теріалів. Не менш привабливим 
є Етнографічний музей народів 
Забайкалля – комплекс просто 
неба за 8 км від столиці. Поді-
бно до нашого київського Пиро-
гова, його територія поділена на 
регіони: тут це евенкійський, 
бурятський, старожильський, 
старообрядський, перед- і за-
байкальський комплекси. Має 
Улан-Уде і ще деякі музеї – ху-
дожній та геологічний, природи 
Бурятії, історії міста тощо.

Столиця столицею, але най-
цікавішими все-таки залиша-
ються пам’ятки природи. За ві-
кном (потяга, авто, будинку) 
буяє тайга. «Буяє» – це не мета-
фора. Люди видаються гостями 
на цих землях, їм милостиво до-
зволено існувати, теми про «лю-
дину – царя природи» тут вида-
ються смішними. Ліс і гори є чи-
мось значно більшим, ніж лісом 
і горами. Сила, жива і справ-
жня, – ось хто тут вічний госпо-
дар. Давні божества, яких уша-
новували шамани, передаючи 
цю традицію до наших днів, 
оживають на очах. Узбережжя 
Байкалу повертає в момент «тут-
і-тепер», біля найглибшого озера 
світу можна стояти нескінченно, 
сумніваючись у дійсності баче-
ного, забувши про лік годин. До 
реалій поверне хіба раптова 
злива, на які щедрий тутешній 
клімат. Тайгові трави, вищі за 
людський зріст, сила-силенна 
грибів, що їх можна різати без 
згадки про радіацію, суворий 
хребет Хамар-Дабан – земля-
капкан, що довго вертатиметься 
у снах і не відпускатиме. 
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КРиТ
Сутінки крадуть простір, збива-
ють тривимірну шкалу, гасять 
пересічні звуки, загострюють 
самотність. Сутінки концентру-
ють увагу, огортають безпекою, 
дарують свободу й волю. Не 
знаю, як далеко зайшла серед-
земноморським узбережжям: 
угору, вниз і знову вгору. Під 
тяжкий штормовий гуркіт 
хвиль, ущент забитих мільяр-
дами камінчиків лави, під виття 
вітру, що хилив долу любі арау-
карії й пальми, устилав пагорби 
кущами розпластаних бугенві-
лій. Цяткою в темряві високо-
високо – маленький живий вог-
ник. Ріс, теплішав, розпадався 
на пульсуюче коливання свічок, 
набухав безмежжям поліфонії 
візантійських хоралів. Крихітка-
капличка Святих Константина 
та Єлени ластівчиним гніздом 
на скелі. Чотири монахи й свя-
щеник… 

Її ВЕЛиЧНІСТЬ 
ВипАДКОВІСТЬ
Іноді буває так: після великої пе-
рерви раптом згадуєш людину – і 
невдовзі випадково її зустрічаєш. 
Або вдень виринає в пам’яті давно 
не бачений фільм – і саме його 
транслюють на каналі, котрий 
випадково вмикаєш увечері. До 
містичних пояснень я завжди 
ставився з іронією: у кожній го-
лові за добу народжуються де-
сятки тисяч думок, чи ж дивно, 
що трапляються такі ось збіги. 
Але сьогодні було геть кумедно: 
зранку в метро мене 40 хвилин 
переслідував фрагмент однієї 
пісні, причому зовсім не з моїх 
улюблених. Не інакше, сьогодні 
десь почую, подумав я, виходячи. 
Увімкнув радіо і почув… пра-
вильно, самісінький початок саме 
цього фрагмента саме цієї компо-
зиції. Чи варто робити звідси да-
лекосяжні висновки щодо світо-
будови? Не знаю, не знаю.  

НЕФОРМАТ
Проїжджаючи Чернігівщиною, 
милуєшся краєвидами, бачиш 
велетенські осокори, біленькі 
мазанки, яблуневі сади та без-
краї поля. Ось козацьке місто 
Прилуки з церквою, котру по-
будував Іван Мазепа, Густин-
ський монастир, що, причаїв-
шись у долині, виблискує ма-
ківками. А ось – цементна 
скульптура прикордонника із 
собакою. Стоп! Прикордонник 
із собакою посеред Чернігів-
щини?! Так, область межує з 
Росією, але ж він радянський. 
Перше, що напрошується: при-
кордонник заблукав, і саме за 
це його увічнили. А може, селу 
не вистачило за рознарядкою 
типового пам’ятника невідо-
мому солдату, і дістався цей! 
Отак і стоїть він посеред черні-
гівських лісів, суворо дивиться 
на дорогу, і думає: а якого біса 
я тут роблю? 

Богдан  
Буткевич

ЖЛОБСЬКА СТАРІСТЬ
Мене змалку вчили поважати 
літніх людей – поступатися 
їм місцем, допомагати, бути 
ввічливим. І таки навчили: 
вступаюся, допомагаю, посмі-
хаюсь. Але іноді охоплюють 
сумніви. Особливо коли, при-
міром, стоїш у черзі, заходить 
тітка передпенсійного віку, 
окидає всіх, хто стоїть перед 
нею, оцінювальним погля-
дом, а потім нахабно сунеться 
до віконця поперед тебе. Коли 
ж підкреслено коректно звер-
таєшся до неї, мовляв, ви-
бачте, взагалі-то зараз не 
ваша черга, то у відповідь ро-
биться вигляд, ніби тебе не 
чують. Мабуть, вік іще не при-
від для поваги. Бо якщо лю-
дина жлоб, то такою вона за-
лишається і в старості. 

Ми їМ ВАЖЛиВІ
Під час дзвінка на call-центр 
послуг інтернету вислуховую 
цілу промову, перш ніж відпо-
вість консультант. Приємний 
дівочий голос каже, що хоче 
почути ваше враження від 
якості обслуговування, наполе-
гливо просить відповісти на за-
питання і з придихом повідо-
мляє, що важлива саме ваша 
думка. Проти волі створюється 
відчуття, ніби ти й сам для 
цього call-центру дуже важли-
вий. І все було б добре, якби не 
факт, що ти дзвониш, бо живеш 
без інтернету п’яту добу, а попе-
редні чотири тебе стабільно го-
дували обіцянками. Проте коли 
забуваєш вчасно оплатити по-
слугу – інтернет вимикають 
того самого дня. Не дивно – ми 
їм важливі. 

СМІшНиЙ РЕЖиМ
«Новий 37-й» – це, звісно, ефек-
тна риторична фігура, але до 
нашого сьогодення не надто па-
сує. Все, що робить правляча 
верхівка, викликає посмішку: 
від страусячих черевиків і вінків 
до пафосних промов про зрос-
тання зарплат учителів і непри-
пустимість поєднання кримі-
налу та політики. Звичайно, і 
про найкривавіших диктаторів 
ходять анекдоти, але від них 
завж ди тхне могильним холо-
дом чорного ж таки гумору. «По-
питка нє питка, да, товаріщ Бє-
рія?» Це зовсім не те, що риму-
вання жителів Донбасу… Наша 
правляча, з дозволу сказати, 
еліта від самого початку викли-
кала посмішки й відвертий ре-
гіт, а сміхотворна диктатура 
довго існувати не зможе.  

Дмитро 
Крапивенко
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