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Ліон 
запалює

Т
радиція запалювати вогні на 
початку грудня у французькому 
Ліоні бере свій початок від 
cередньовіччя. Багато століть 

тому мешканці міста в такий спосіб 
дякували Богородиці, яка, за леген-
дами, порятувала його від чуми, а 
пізніше від прусської окупації. Зміню-
ються часи й техніка світлового шоу, а 
з ними дещо трансформується зміст 
свята: цьогоріч ліонські вогні симво-
лізували солідарність із постражда-
лими від аварії на Фукусімі та «світло 
надії у кризові часи».

Фото: АР
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Тиждень 
в історії

Народилася Михайлина 
Коцюбинська, 
літературознавець, 
активна учасниця руху 
шістдесятників

У Польщі придушено 
страйк на шахті 
«Вуєк». Дев’ять 
шахтарів загинуло, 
21 поранений

У Києві зареєстровано 
Міжнародний фонд 
«Відродження» – 
українську частину 
Мережі фундацій Сороса

16 грудня 1981 року 17 грудня 1991 року 18 грудня 1931 року

На мітингу в Москві (за 
різними даними, від 25 тис. 
до 50 тис.) протестували 
проти фальсифікацій на 
виборах

Віктор Янукович 
підписав закон про 
вибори народних 
депутатів, який може 
сприяти фальсифікаціям

Хорватія підписала дого-   
вір про вступ до ЄС. 
Країна остаточно при -
єднається до Євросоюзу в 
середині 2013 року

8 грудня 9 грудня 10 грудня

Т
имошенко стала першим в Україні «аре
штантом у квадраті». 8 грудня виїзна сесія 
Шевченківського районного суду Києва 
ухвалила рішення про її арешт у справі, 

яку розслідує Служба безпеки України. Та зви
нувачує екс-прем’єрку в нібито наданні держав
них гарантій щодо виплати боргів приватної 

Демонстрація Азіопи

компанії ЄЕСУ російському уряду ще 1996 року. 
Водночас Тимошенко ув’язнили ще 5 серпня в 
межах кримінальної справи про перевищення 
нею повноважень під час підписання газових 
угод із РФ. 
Перехід цієї справи до Апеляційного суду, втім, 
анітрохи не вплинув на результат. Розгляд апе

НА чАСі|тЕнДЕнЦіЇ тижня
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«Кобзар» Тараса 
Шевченка 
вперше виданий 
російською 
мовою

У Харкові відбувся 
заколот проти 
УНР, встановлено 
більшовицьку владу

Правозахисника 
Андрєя Сахарова та 
його дружину Єлєну 
Боннер звільнено із 
заслання в Горький

19 грудня 1986 року 20 грудня 1906 року 21 грудня 1988 року 22 грудня 1917 року

Дослідний зразок 
найбільшого діючого 
літака у світі Ан-225 
«Мрія» (Україна) 
здійснив перший політ

У Запоріжжі дев’ятьох 
тризубівців засудили 
до двох-трьох років з 
відстрочкою за підрив 
пам’ятника Сталіну

Донецькі чорнобильці 
припинили страйк. Місце-
ва влада пообіцяла 
1 млн грн на виплати лікві-
даторам 

Трагедія в бельгійському 
місті Льєж – місцевий 
мешканець влаштував 
стрілянину – 4 загиблих, 
64 постраждалих

11 грудня 12 грудня 13 грудня
Профспілка шахтарів 
попередила уряд 
про можливий бунт. 
Причина – невиплата 
зарплат

14 грудня
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деКриміналізація всієї країни?
Віктор Янукович підписав закон про гуманізацію відповідальності 
за правопорушення в господарській та службовій діяльності. 
Норми документа наберуть чинності з наступного дня після опу
блікування. З одного боку, декриміналізація економічних злочи
нів є натяком на лібералізацію кримінальної відповідальності. 
Хоча насправді говорити про це передчасно, адже статті про відпо
відальність за ухиляння від сплати податків (найпоширеніше пра
вопорушення, з яким найчастіше так чи інакше пов’язана решта) 
залишилися в Кримінальному кодексі. З іншого – зміщення ак
центів у бік грошової відповідальності правопорушників може 
бути мотивоване й бажанням знайти додаткові джерела наповнен-
 ня бюджету. Такий підхід (з урахуванням гіпертрофованих повно
важень різних контролюючих інстанцій) може взагалі унеможли
вити підприємницьку діяльність в умовах кризи (див. Тиждень, 
№ 41/2012). Дешифрування нормативних новел і прогноз впливу 
на реальний сектор – у наступному числі Тижня.

Придністровська інтрига
Невизнана Придністровська Молдовська Республіка, як і у випадку 
з Південною Осетією, на виборах президента відмовилася одно
стайно проголосувати за фаворита Кремля. З шести кандидатів, які 
взяли участь у виборах, голова місцевого парламенту Анатолій Ка
мінський мав неприховану підтримку Росії. Однак, за попередніми 
даними, йому не вдалося здобути перемогу. Чинний президент ПМР 
Ігор Смирнов, який вийшов з-під контролю Москви (див. Тиж-
день, № 49/2012), заявив, що переміг він, спираючись на резуль
тати екзит-полів (проведених, щоправда, не без його участі). При 
цьому штаб Смирнова звинуватив Камінського в масштаб  - 
них фальсифікаціях і 
спря  мував відповідні 
скарги до ЦВК. 
Натомість за попере
дніми результатами, 
які 14 грудня оголо
сив Центрвиборчком, 
у першому турі пере
міг екс-спікер Євген 
Шевчук, що набрав 
38,53% голосів, у Ка
мінського – 26,48%, у 
Смирнова – 24,82%. 
Відтак останній уза
галі не пройшов до 
другого туру.

ляції розпочався, попри стан здоров’я підсудної, 
яка на момент написання цього матеріалу, за 
офіційною інформацією, не може рухатися че
рез сильний біль у спині. Про що адвокати 
Тимо  шенко повідомляли вже другий тиждень 
поспіль. Лише після цього прокурор Лілія Фро
лова, яка виступала головним державним обви
нувачем колишньої прем’єрки в Печерському 
суді, заявила пресі, що та «симулює» захворю
вання. Але навіть державний обвинувач не пові
домила жодних даних про те, яким же є справ
жній стан екс-голови уряду.
Тим часом другий арешт Тимошенко, проведе
ний виїзною сесією Шевченківського суду, за
свідчив чергову прогалину вітчизняного зако
нодавства, якою за потреби можна маніпулю
вати. Закон не забороняє, але водночас і не до
зволяє видавати людині два вердикти про 
арешт. З моменту ухвалення Конституції (1996) 
цю проблему розв’язували просто: особу, звіль
нену судом, негайно арештовували за іншим рі
шенням – негайно, але не наперед! Адже рі
шення першого суду (про звільнення) треба було 
дотримуватися до того, як виконати друге (про 
арешт). Справа Тимошенко стала першою в ко
роткій, але яскравій історії вітчизняної юри
спруденції, коли ті, хто керує судом, вирішили 
перестрахуватися заздалегідь.
При цьому обвинувачення дотрималось усіх фор
мальних правил. Адже в СІЗО до Тимошенко 
судді та прокурори приїхали 8 грудня лише тому, 
що закон вимагає обговорювати утримання під 
вартою в присутності обвинуваченого. Таким чи
ном, екс-прем’єрка сьогодні перебуває за ґратами 
відповідно до двох рішень суду водночас. І якщо 
Апеляційний суд скасує одне, вона залишиться 
під вартою згідно з другим. 
Усе це може засвідчувати, що режим не зовсім 
упевнений у «правильних» вердиктах суду, який 
той самий президент Янукович уперто називає 
«незалежним». Проте разом із тим розвиток си
туації доводить: найбільше, чого боїться влада, – 
хоч на хвилину, хоч формально випустити Тимо
шенко з-під варти. Тобто схоже на те, що за ни
нішнього керівництва на волю вона вже не ви
йде. При цьому дуже показово, що про це недво
значно натякнули Європі напередодні київського 
саміту Україна – ЄС (див. стор. 10).

Олександр Михельсон

тЕнДЕнЦіЇ тижня|НА чАСі



72% українців 90% акцій протесту$416 за 1 тис. м³
таку ціну на газ закладає уряд 
у бюджет-2012

готові прийти на вибори. За результата-
ми опитування Фонду «Демократичні іні-
ціативи», «Батьківщина» вперше випе-
редила Партію регіонів – на 1%

забороняють українські суди – дані 
уповноваженого Верховної Ради з прав 
людини

ЛеОНіД КУчМА
невинуватий?
Печерський райсуд визнав незакон-
ним порушення кримі-
нальної справи про-
ти екс-президента. 
Генпрокуратура має 
намір оскаржити це 
рішення.

ЛеОНіД РейМАН
під підозрою
Радник Мєдвєдєва 
і за сумісництвом 
довірена особа Пу-
тіна «наслідив» у 
Німеччині: проку-
ратура Франкфур-
та звинуватила його 
у відмиванні гро-
шей.

ВЛАДіМіР ПУТіН
лауреат made in China
Прем’єр-міністр отримав 
премію миру Конфу-
ція – нагороду, яку 
Китай започаткував 
як «альтернативу» 
Нобелівській.

МОНСеФ МАРЗУКі
новий президент
Національні установчі збори Тунісу 
обрали главою держа-
ви колишнього опо-
зиціонера, який за 
попереднього ре-
жиму перебував у 
виг  нанні.

5 ОБЛИч МАйЖе СеРйОЗНО

Збитки однієї української компанії, що 
зіткнулася з економічною злочинністю остан-
нього року, становлять у середньому $5 млн. 
Про це свідчить Всесвітній огляд динаміки 
економічної злочинності, проведений ком-
панією PricewaterhouseCoopers. Серед непра-
вочинних діянь, які заважають жити вітчиз-
няному бізнесу, «традиційно» лідирує коруп-
ція, а щодо інших – негативні тенденції 
за останні два роки істотно поглибилися. За даними PricewaterhouseCoopers

Епоха 
рейдерства

Корупція 
і хабарництво

Незаконне 
заволодіння активами

Маніпуляц� 
з фінансовою звітністю

% поширеності, 2009            % поширеності, 2011

Недобросовісна 
конкуренція

Кіберзлочинність

-

-

59 5960
73

30
28 23

17
7

ГРОМАДСьКА ДУМКА

ВОЛОДИМИР  
ХОДАКОВСьКИй
прогнувся
Увесь викладацький 
склад Морської ака-
демії, очолюваної 
екс-головою Херсон-
ської держобладміні-
страції, вступив до 
Партії регіонів.
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іще 40 АеСНа 1,5 грн/л
може подорожчати бензин 
уже на початку 2012 року, 
якщо уряд збільшить акцизи на 
нафтопродукти

хочуть побудувати в Євросоюзі до 
2030 року. Проект Європейської 
комісії «Енергетична дорожня 
карта до 2050 року»

КОРОТКО

Збитки однієї української компанії, що 
зіткнулася з економічною злочинністю остан-
нього року, становлять у середньому $5 млн. 
Про це свідчить Всесвітній огляд динаміки 
економічної злочинності, проведений ком-
панією PricewaterhouseCoopers. Серед непра-
вочинних діянь, які заважають жити вітчиз-
няному бізнесу, «традиційно» лідирує коруп-
ція, а щодо інших – негативні тенденції 
за останні два роки істотно поглибилися. За даними PricewaterhouseCoopers

Епоха 
рейдерства

Корупція 
і хабарництво

Незаконне 
заволодіння активами

Маніпуляц� 
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Кіберзлочинність

-

-

59 5960
73

30
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З
абезпечувати комфорт іноземним турис
там на ЄВРО-2012 в Україні будуть міліціо
нери з електронними перекладачами. Мі
ністерство внутрішніх справ уже закупи

ло 1500 таких пристроїв на 5,55 млн бюджетних 
гривень. Тепер правоохоронцям замість англій
ської, якою їх лякали останні півроку, доведеть
ся вивчати гаджет, котрий уміє розпізнавати й 
навіть озвучувати 14 тис. найпоширеніших фраз 
цією мовою, а загалом «знає» аж 980 тис. слів. 
Щоправда, всі їх апарат промовляє лише ан
глійською та російською: українська мова при
строю не відома так само, як англійська – абсо
лютній більшості вітчизняних правоохоронців. 
Якщо вірити фірмі-виробнику, у вільну від ро
бити хвилину захисник порядку зможе насоло
дитись MP-3 плеєром, іграми та іншими бону
сами, котрі надає передбачене програмним за
безпеченням розширення операційних функ
цій системи. Іноземці ж повинні особ  ливо уті
шитись тим, що в запасі виразів першої необхід
ності, які містить пам’ять пристрою, є і прохан
ня: «Будь ласка, викличте міліцію!» 

Міліції – 
штучний 
інтелект!
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Обережно, бізнес закривається
Співвласники компанії Nemiroff Яків Грибов та 
Анатолій Кіпіш заявили, що конфлікт із третім ак
ціонером – Степаном Глусем – істотно вплине на 
долю компанії та однойменного бренда. Грибов і 
Кіпіш фактично втратили контроль над заводом у 
містечку Немирові Вінницької області, тому влас
ники майже 75% акцій прийняли рішення про 
розміщення замовлень на виробництво горілки 
Nemiroff у Росії та Білорусі. Відомо також, що ком
панію днями перереєстровано в США. Не виклю
чено, що виробництво товару з маркою Nemiroff 
в Україні буде заблоковано, якщо мажоритарії не 
зможуть повернути контроль над підприємством. 
Грибов звинуватив у тому, що відбувається з ком
панією, українську владу й тих, «хто стоїть за Глу
сем». Останній запевняє, що всі дії його компань
йонів, пов’язані із призупиненням виробництва та 
перереєстрацією компанії, є незаконними. При
кметно, що днями припинила своє існування ще 
одна компанія-власник розкрученого українсько
го бренду – GSC Game World, яка є розробником 
комп’ютерних ігор «Козаки» та S.T.A.L.K.E.R.

Бунт в ахметовській газеті
Передстрайковий стан, оголошений редакцією 
газети «Сегодня», поставив під загрозу її вихід. 
Керівництво СКМ, до якого входить видавничий 
холдинг «Сьогодні Мультимедіа», відсторонило 
на час внутрішнього розслідування від управлін
ня менеджерів, через яких розгорівся конфлікт: 
генерального директора холдингу Олену Гром
ницьку (в минулому прес-секретар Леоніда Куч
ми) та екс-головреда Ігоря Гужву. Останній зви
нуватив Громницьку в утисках свободи слова і 
просуванні замовних матеріалів на користь вла
ди. Альтернативна версія: боротьба за началь
ницьку посаду між цими двома.

БТі залишається
Верховна Рада продовжила повноваження бюро 
технічної інвентаризації з реєстрації прав влас
ності до 2013 року. Державна реєстраційна служ
ба мала замінити БТІ від 1 січня 2012-го. Ріелтори 
застерігали, що ліквідація бюро 2012 року могла 
паралізувати ринок нерухомості, позаяк Держре
єстр наразі не готовий виконувати функції з реє
страції майна.

Друге дихання Кіото 
Понад 190 країн домовились на кліматичному 
саміті ООН у південноафриканському місті Дур
бані продовжити термін дії Кіотського протоко
лу після 2012 року до 2020-го. До 2020-го кон
кретні зобов’язання щодо зменшення забруд
нень двоокисом вуглецю зберігатимуть лише ті 
індустріально розвинені країни, що їх вважали 
такими в 1997-му. Не беруть участі в цьому до
говорі й США. Крім того, Канада, Нова Зеландія, 
Росія та Японія вже заявили про свою неучасть у 
другому періоді дії Протоколу.

№ 51 (216) 16 – 22.12.2011|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|9

тЕнДЕнЦіЇ тижня|НА чАСі



Ф
ото з «пенітенціарного 
закладу», що потрапи
 ли в західну пресу, мо
жуть красномовніше за 

будь-які заяви роз’яснити євро
пейському суспільству, що на 
практиці означає поняття «по
літичних репресій» і «вибірко
вого судочинства» по-україн -
ськи. І яка ціна заявам наших 
можновладців про «рівність 
усіх перед законом» та «відсут
ність проблем із правами лю
дини». І чи може говорити про 
асоціацію з Європою (не кажучи 
вже про вступ до ЄС) країна, де 
вважаються нормою нелюдські 
умови утримання й тортури і де 
в ці умови кидають опозиційних 
політиків.

Утім, є цілком обґрунтоване 
побоювання, що без перспектив 
асоціації з Європою в україн
ської влади зникне принаймні 
примарне розуміння того, що 
такі практики є неправильними 
і від них доведеться відмовля
тися. За простою логікою, його 
мали б культивувати громадяни 
країни. Але їх не чують, а сус
пільство поки що не дало владі 
підстав побоюватися, що знову 
примусить почути себе. Тому ті, 
хто не згоден жити в Україні, яку 
будують Янукович і КО, вважа
ють за краще апелювати до Єв
ропи. І просити «не позбавляти 
шансу», «не кидати напризво
ляще» і «розділяти українські 
владу та суспільство». 

Останнім часом хіба що зо
всім далекі від політики суб’єкти 
з України не зверталися до Євро
пейського Союзу з проханням на 
саміті 19 грудня якщо не підпи
сати, то хоча б парафувати угоду 
про асоціацію. До цього закли
кали і громадські організації, 
збираючи підписи «всього про
гресивного людства» й презен
туючи їх єврочиновникам, і опо
зиційні політики. Юлія Ти  мо -
шенко, навіть перебуваючи в 
СІЗО і не маючи змоги рухатися 
через хворобу, просила про це 
єврокомісара Штефана Фюле.

ПАРАФУВАТИ Не МОЖНА 
ВіДКЛАСТИ
Питання в тому, що угода про 
асоціацію (з включенням до неї 
положень про зону вільної тор
гівлі) і є тим сигналом про рух до 
Європи, якого так прагнуть – на 
словах – українські можновладці. 
Це аж ніяк не гарантія членства, 
але засвідчення сторонами волі 

Автор: 
іван 

Галайченко

рухатися в зазначеному на
прямку. Проте втілення цієї волі 
дуже залежить від формально-
проце  дурних моментів, «тон
кощі» яких вказують на реаль
ний стан відносин між сторо
нами. Щоб угода набрала чин
ності, її мають підписати і рати
фікувати Верховна Рада України, 
Європарламент і парламенти всіх 
27 членів ЄС. Це тривала проце
дура сама по собі. Проте, перш 
ніж перейти до неї, треба вико
нати низку обов’язкових фор
мальностей, кожна з яких може 
ще більше затримати процес.

Ще на початку року, коли 
можновладці в Києві демон
стрували (тепер формується 
чітке враження, що насправді 
імітували) бажання йти на 
зближення з Європейським Со
юзом і дистанціюватися від Ро
сії, здавалося, що ці формаль
ності будуть виконані дуже 
швидко й на найближчий саміт 
Україна – ЄС винесуть підпи
сання угоди про асоціацію і 
ЗВТ. Далі відбувається процес 

ратифікації, а деякі статті щодо 
вільної торгівлі навіть почина
ють працювати, створюючи під
валини для зростання ВВП і 
життєвого рівня людей. За та
ких умов більшість звичайних 
громадян навіть не дізналися б, 
що підписанню передують усі
лякі «заяви про закінчення пе
реговорів», «парафування доку
ментів» тощо – такі нудні по
дробиці у разі нормального пе
ребігу перемовин зазвичай за
лишають дипломатам. Полі
тики ж усміхаються на камери і 
збирають виборчі дивіденди.

Однак українські можно
владці вирішили вразити світ 
оригінальністю поведінки. При
чому єдино можливим спосо
бом, який визнається абсолютно 
неприйнятним у сучасних між
народних відносинах – прямим 
обманом. Звісно, на чолі з прези
дентом вони заявляють, що ні
чого нікому не обіцяли. Але єв
ропейські дипломати навіть пу
блічно (уже сама по собі нечу
вана практика) переповідають 

Потреба  
у внутрішньому 
чиннику

Саміт Україна – ЄС 
уже навряд чи вплине 
на ситуацію в нашій 
країні. Змінити курс 
держави може лише 
українське 
суспільство

Вступ до ЄС 
підтримують  

45%
українців, проти – 

34,2%,
утрималися від 

відповіді –  

20,7%
Результати 
останнього 

опитування Центру 
ім. Разумкова

10|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 51 (216) 16 – 22.12.2011

НА чАСі|УкраЇна – Єс



ДеЛеГіТИМіЗАЦіЯ ВЛАДИ 
МОГЛА БИ ПіДШТОВХНУТИ 
СУСПіЛьСТВО ДОМАГАТИСЯ 
ЗМіН «НАГОРі»

про ситуації, коли їм повідомля
лося про перспективи перегля-   
ду законодавства, досягнення 
компромісу і подібного. Навіть у 
день винесення вироку Тимо
шенко Янукович казав щось про 
процедуру апеляції і «норми, які 
використовуватимуть судді». 

Відтак включаються «ком
пенсаторні» механізми: робота 
над набранням чинності угоди 
пригальмовується. Тож на са
міті 19 грудня можливі два 
основні сценарії. Якщо, зви
чайно, українська сторона не 
піде просто на його зрив, від
правивши президента, напри
клад, на форум ЄврАзЕС.

За першим сценарієм, про 
який просять українські полі
тики і громадські організації, 
відбувається парафування до
кумента: візування сторонами 
його сторінок. Це означає, що 
вони формально висловлюють 
згоду з текстом угоди, який 
далі не змінюється й готується 
до підписання (вичитується, 
перекладається всіма мовами 

учасників тощо). Відтак на 
практиці підписання можливе 
в будь-який момент, який ви
знають політично доцільним. 

За другим сценарієм, на 
якому наполягають деякі «реа
лісти» в ЄС (знайомі з особли
востями пострадянського роз
витку України), сторони лише 
роблять політичну заяву про 
завершення переговорів. Щоб 
перейти до підписання, по
трібно ще пройти стадію пара
фування. За потреби це ро
биться дуже швидко. Але сві
доме зупинення процесу на мо
менті, коли документ не отри
мує жодного, навіть «техніч
ного», підпису, саме по собі є 
сигналом про те, що з цими 
людьми європейці не готові до
сягати серйозних угод. 

Імовірно, остаточне рішен-
 ня буде ухвалено ЄС безпосе
редньо перед самітом. Допо
могти прийняти його має місія 
Комітету ЄС з питань політики 
та безпеки (своєрідного «ко
лективного міністерства зов -
нішніх справ» Євросоюзу), яка 
працювала в Україні на тижні 
перед самітом. Однак сумна 
іронія ситуації полягає в тому, 
що, хоч би який сценарій було 
обрано на 19 грудня, він навряд 
чи серйозно вплине на стан 
справ у країні. 

ЯК ЗМУСИТИ ВЛАДУ ПОчУТИ
Дехто з українських оглядачів 
та «оптимістів» у ЄС (хоча та
ких дедалі менше) сподіва
ється, що парафування угоди 
дасть «правильний сигнал сус
пільству» (мовляв, хай там що 
казала б влада, у Європі нас 
таки чекають), а Євросоюзу – 
додатковий важіль тиску на 
Київ, обіцяючи повноцінне під
писання документа в обмін на 
проведення реформ, відмову 
від репресій тощо. Дехто про
понує глибший компроміс, на
приклад, відокремлення ЗВТ 

від угоди про асоціацію (див. 
Тиждень, № 50/2011). Що
правда, останній сценарій на
дішле вельми хибне повідо
млення: мовляв, Янукович і Ко 

можуть робити в Україні все, 
що хочуть, а ми матимемо з 
вами справу там, де це нам ба
нально вигідно. Оскільки пред
ставники ЄС наголошують, що 
Євросоюз – не тільки вигода, а 
й цінності, такий шлях не ви
дається далекоглядним.

Проте дедалі більше єврочи
новників усвідомлюють сумний 
факт: ЄС не має реальних важе
лів упливу на українську владу. 
Застосування санкцій потребує 
політичної волі та/або набуття 
порушеннями прав людини в 
Україні масштабів, зіставних із 
білоруськими. «Можна було б, 
звичайно, запровадити санкції 
проти Кірєєва, але що це вам 
дасть?» – риторично запитують 
європейські експерти. Тож ви
никає побоювання, що підпи
сання (чи навіть парафування) 
угоди про асоціацію використа
ють передусім Янукович і КО 
для внутрішньої легітимації. 
Мовляв, із нами як із рівними 
ведуть переговори, щось підпи
сують (більшість ЗМІ, до речі, не 
повідомляють про різницю між 
підписанням і парафуванням) – 
ми реальна, шанована, легі
тимна влада. 

Коли 2004-го увесь світ 
(окрім Росії та інших «світочів де
мократії») дав негативну оцінку 
другому туру виборів і відпо
відно характеризував українську 
владу, суспільство розуміло, що 
не одиноке в бажанні змінити те, 
що відбувається «нагорі». Якщо 
ж телеканали покажуть красиву 
картинку з усмішками та руко -
стисканнями, підписанням па
перів і словами про європейські 
перспективи України (нехай на
віть і з традиційними «але»), 
наші очільники використають це 
як свідчення своєї перемоги та 
визнання їх у світі.

У будь-якому разі влада го
воритиме щось подібне за під
сумками саміту 19 грудня. Пи
тання в іншому: чи буде здатне 
українське суспільство змусити 
її виконати ті зобов’язання 
(прав, свобод, вільного розви
тку, відмови від репресій та 
утисків бізнесу тощо), під 
якими вона вкотре підпи
шеться. Зміна керівництва дер
жави чи примушення його до 
законної поведінки – це право, 
привілей та обов’язок громадян. 
Якщо вони не згодні з роллю 
«підданих» у тій системі, яку 
будує керівництво держави. 

Потреба  
у внутрішньому 
чиннику

№ 51 (216) 16 – 22.12.2011|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|11

УкраЇна – Єс|НА чАСі

ф
о

т
о

: A
P



Д
ітмар Штюдеманн не з чу
ток знає, що означає жити 
в тоталітарній державі: 
велика частина його ди

пломатичної роботи пройшла за 
«залізною завісою» в СРСР. На 
його очах відбувалася зміна 
епох – становлення суверенних 
держав на пострадянсь кому про
сторі. В Україні, бувши Надзви
чайним і Повноважним Послом 

Німеччини, він спостерігав від
криту і завуальовану боротьбу 
між демократичними й автори
тарними тенденціями, а також 
став свідком Помаранчевої рево
люції.

У. Т.: 19 грудня в Києві пройде са-
міт Україна – Європейський 
Союз. На початку місяця Євро-
парламент рекомендував ЄС па-

рафувати угоду про асоціацію  
з Україною. Наскільки це ре-
ально?

– Передбачати, що буде в  
царині політики, завжди дуже 
складно. Думаю, нині, після 
рекомендацій Європарламенту, 
шанси на парафування зросли. 
Але слід розуміти: воно є кінце
вим пунктом того, що назива
ється роботою над домовленос
тями. Не варто перебільшувати 
його значення.

Парафування домовленості 
про асоціацію – це не подарунок 
вашому президентові й навіть 
народу. На сьогодні це результат 
спільної роботи органів ЄС і 
кількох урядів України впро
довж останніх років. Це кінце
вий пункт на невеликому про
міжку просування Києва до Єв
росоюзу. Ратифікувати цю до
мовленість у 27 його країнах буде 
куди складніше з багатьох при
чин. Вони стосуються внутріш
ньої політики не лише України, а 
і ЄС та окремих країн єврозони. 
На нас у Євросоюзі чекає низка 
виборів: і президентів, і прем’єр-
міністрів, і парламентів. І тут, 
звичайно, на перше місце ви
йдуть внутрішні проб леми всіх 
держав спільноти, особливо з 
огляду на фінансово-економічну 
кризу, яка нині триває.

Що стосується ситуації в 
Україні, то внутрішня обста
новка тут суперечить фундамен
тальним принципам європей
ської демократії. Я маю на увазі 
відсутність того, що називається 
правовою державою. І, звичайно, 
тут на першому місці – судові 
справи: у цьому сенсі можна зга
дати й Луценка, й інших опози
ційних політиків; та коли го-
ворити конкретно про справу 
Тимо шенко, то вона симптома
тична для судової обстановки в 
Україні загалом. Це серйозний 
крок назад. Президент Янукович 
у розмовах із представниками 
ЄС на конференції в Ялті зізна
вся, що стаття, за якою її засу

Життя після саміту
Дітмар Штюдеманн про майбутній київський саміт Україна –  
ЄС та необхідність верховенства у державі принципів 
громадянського суспільства

Спілкувалися 
Юрій 

Макаров, 
Олена чекан

Фото:  
Андрій 

Ломакін
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БіОГРАФічНА НОТА
Дітмар Штюдеманн, німецький дипломат, правник, економіст.
Народився 1941 року в місті Вельсі, Австрія.
Вивчав право, славістику та соціологію в Німеччині та Франції.
За науковим обміном між ФРН та СРСР проводив дослідження 
на юридичному факультеті Ленінградського університету.
Від 1972 року – співробітник МЗС ФРН: працював у Москві, Афі-
нах та Відні; очолював різноманітні політичні та економічні 
відділи у Бонні та Берліні.
У 2000–2006 роках – посол Німеччини в Україні.
У 2006–2007 роках – радник президента України, подав у від-
ставку за власним бажанням. На сьогодні – старший радник 
Deutsche Bank

джено, – це закон іще радян
ських часів. Поза будь-яким сум
нівом, нині це закон політичний, 
який дає змогу тиснути на опо
зицію. А відмовки Януковича, 
що він не може втручатися в не
залежне українське правосуддя, 
просто смішні, бо ж, по-перше, у 
вас немає незалежного право
суддя. А по-друге, враховуючи, 
що більшість парламенту – це 
соратники Януковича, за ба
жання можна було б легко при
вести українське законодавство 
у відповідність до міжнародних 
стандартів.

У. Т.: чи буде, за вашими спосте-
реженнями, висунуто Януко-
вичу попередні умови, чи керів-
ники ЄС побояться йти таким 
шляхом? і чи можливий варіант 
окремого розгляду угоди про 
асоціацію та договору про 
вільну торгівлю?

– Гадаю, в цій ситуації ніякі 
санкції не дадуть користі. Якщо 
ми сьогодні скажемо, що пара
фування договору можливе тіль-
 ки за умови звільнення пані 
Тимошенко, це не вирішить фун-
 даментальних проблем Укра  їни. 
До речі, сама екс-прем’єр зая

вила, що не потрібно об’єднувати 
питання її засудження й парафу
вання. Таким чином вона пока
зала, що їй важливіша Україна, а 
не аспект особистої долі. Як на 
мене, цей учинок – на досить ви
сокому політичному й мораль
ному рівні.

Думаю, угоду про асоціацію 
буде парафовано, її розглядати
муть разом із договором про 
вільну торгівлю. Що ж стосу
ється надалі ратифікації та мож
ливості підписання угоди на на
ступному саміті, то, мені зда
ється, буде сформульовано певні 
зобов’язання, які Україна муси
тиме виконати.

У. Т.: Тобто ви вважаєте, що Київ 
потрібен Європі навіть нині, 
коли, з огляду на фінансово-
економічну кризу, треба ряту-
вати сам ЄС?

– Не можу сказати, що Укра
їна для нас на першому місці, але 
вона потрібна Європі геополі
тично, стратегічно. А геогра
фічно вона й так Європа, до того 
ж у нас спільна історія. Праг
нення ЄС полягає в тому, щоб 
ваша країна стала нашим стра
тегічним партнером і, крок за 

кроком виконуючи всі рекомен
довані умови, досягла такого ци
вілізаційного рівня, який дав би 
їй змогу стати повноправним 
членом Євросоюзу. Аспект циві
лізованої поведінки – це не лише 
підпис під якимись докумен
тами, угодами; це втілення їх у 
життя. І ось життя за цими 
принципами в Україні для нас 
дуже важливе. Але до цього 
треба дійти. На жаль те, що ми 
спостерігаємо у вас нині, – це  
пострадянські структури й від
повідне мислення, повернення 
до старого. Нас це не зближує, а 
відштовхує.

У. Т.: Янукович подає справу 
Тимошенко як рівність усіх гро-
мадян України перед законом, 

«Гадаю, в нинішній 
ситуації ніякі 

санкції не дадуть 
користі»
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посилається навіть на право-
суддя країн ЄС, яке різного часу 
бралося розслідувати правопо-
рушення декотрих європей-
ських політиків...

– У країнах демократії є таке 
поняття, як недоторканність 
представників влади у зв’язку з 
їхніми політичними рішення  ми. 
У ЄС не тягнуть колишнього 
канцлера Гельмута Коля до суду 
через те, що під час створення 
євро не було сформовано загаль
ноєвропейського економічного 
та фінансового простору. Його не 
звинувачують у цьому, хоча нині 
зрозуміло, що це було політич
ною короткозорістю, помилкою. 
А дії грецьких політиків на мо
мент вступу Греції в єврозону? 
Вони маніпулювали цифрами 
статистики, вони давали неправ
диву інформацію про фінансове 
становище своєї країни. Але су
дити їх? Цього ніхто не може на
віть уявити. Пані Тимошенко су
дили не за те, що вона вкрала 
якісь гроші, її судили із суто по
літичних причин: щоб не дати 
змоги боротися за пост прези
дента України на майбутніх ви
борах.

У. Т.: чому наступ на принципи 
демократії, який наростає в нас 
по висхідній, ЄС став «помічати» 
тільки останнім часом?

– Я не був би такий катего
ричний. Європа із занепокоєн
ням спостерігає процес згор
тання суспільних механізмів, які 
давали б змогу контролювати 
владні структури України. На 
жаль, у вас домінують невідомі 

Повну версію 
інтерв’ю 

читайте на сайті 
www.tyzhden.ua

на Заході поняття, «злодії в за
коні» й «телефонне право». Це 
не новий механізм, не винахід 
нинішньої влади. Це спадок 
недієздатності політичних еліт 
України, починаючи ще від здо
буття вами незалежності.

Що стосується становлення 
громадянського суспільства, то 
в Україні багато цивільної ак
тивності, проектів, люди вже по
чуваються відповідальними за 
те, що відбувається в країні. Але 
громадянського суспільства ще 
немає, бо ж основа для цього – 
взаєморозуміння і взаємодія 
всіх таких структур та проектів. 
Відверто кажучи, всі політичні 
еліти України, – не лише тепе
рішнє керівництво, а й колишнє, 
і взагалі всі, хто діє сьогодні в 
полі політики, – вже віджили 
своє. Це навіть не питання зміни 
поколінь. Я виходжу ось із чого: 
суспільство розвивається на за
садах того, що називається гро
мадянською відповідальністю. І 
завжди кажу європейським по
літикам, що найважливіше – 
підтримувати у вас оцю грома
дянську відповідальність, а не 
фокусувати свою увагу на кон
кретних постатях та на політич
них домовленостях. Звичайно, з 
кимось треба говорити про полі
тичні проблеми, ці переговори й 
зустрічі іноді бувають навіть чи
мось корисні. Та, на жаль, най
частіше трапляються великі 
розчарування і з теперішнім ке
рівництвом, і з минулим.

У. Т.: Як ви оцінюєте бездіяль-
ність нашої опозиції під час де-

монтажу владою демократич-
них засад?

– Вони не лише були безді
яльні. Лихо в тому, що вони час
тина цієї системи. Для мене це 
страшно, але представники на
віть молодшого покоління пово
дяться, як уся ваша політична 
еліта. Тож я наполягаю на тому, 
що зміни в країні можливі 
тільки через розвиток громадян
ського суспільства. Це складно, 
але не безнадійно. А еліта – й та, 
що біля керма, й та, що в опози
ції, – це одне й те саме коло, і я не 
бачу, щоб у них була можливість 
змінитися.

У. Т.: чи може Україна за полі-
тики Януковича опинитися в ста-
новищі Білорусі, тобто в якнай-
повнішій ізоляції?

– Я не хотів би порівнювати 
Білорусь і Україну. У зіставлен
нях треба бути обережними. Це 
спокуса Путіна: він постійно лу
каво говорить європейським по
літикам, що й у вас, і в Росії демо
кратія. Та водночас не вдається 
до відмінностей розуміння демо
кратії та її структур.

Що ж до Білорусі, то, як мені 
бачиться, на самому початку 
розвалу Союзу Захід не сприй
няв її як самостійну одиницю, 
вона для нас просто не існувала. 
У цьому частка нашої провини. 
Але й сама ця країна, зі свого 
боку, припустилася помилки. Бі
лоруси не знали, хто вони. Пер
ший їхній президент Станіслав 
Шушкевич – інтелектуал, але 
зовсім не політик. Мені яскраво 
запам’яталися наші зустрічі з 
ним. Він не відобразив у політиці 
того, що країна має свої само
стійні корені, культуру, мову, іс
торію. Коли проявився Лука
шенка, народ став заручником 
цього керівника, а ми просто за
крили Білорусі двері до ЄС. Це 
було неправильно. Ніколи не 
можна згортати вікно діалогу.

У вас із білорусами різна мен
тальність. Помаранчева револю
ція й нині має величезне зна
чення: вона істотно змінила 
українське суспільство; ваші сьо
годнішні керівники знають це й 
бояться цього. Зачатки грома
дянського суспільства, які існу
ють в Україні, – це те, що вас 
чітко відрізняє від Білорусі. Зви
чайно, там є дуже чесні, дуже 
щирі люди, але вони нечисленні 
й практично перебувають між 
життям і смертю. 

«Зачатки 
громадянського 
суспільства, які 

існують в Україні, – 
це те, що вас чітко 

відрізняє від 
Білорусі» 

ХТО НА 
ЗАМІНУ? 
Дітмар 
Штюдеманн 
переконаний, 
що всі, хто 
діє сьогодні 
в українській 
політиці, 
віджили своє
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Х
ай там що уявляє собі ни
нішня влада в Києві, у 
Кремлі її роль в енерге
тичних розкладах бачать, 

схоже, як дуже обмежену і тех
нічну. Україна потрібна для 
того, щоб заблокувати доступ ін
ших постачальників газу до ЄС, 
а також поповнити обмілілу 
газпромівську скарбницю. Од
нак наші політики чомусь вва
жають це номальним. 

ПОСТАВИТИ  
РОСіЮ НА МіСЦе
Європейські країни ще десяти
ліття тому зрозуміли, які за
грози несе залежність від одного 
постачальника газу, й активізу

вали проекти диверсифікації і 
переходу на інші види палива. 
Сьогодні кожен член Євросоюзу 
реалізує їх можливими для себе 
способами: будує термінали 
скрапленого газу, розвиває влас
ний видобуток, зокрема сланце
вого, прокладає додаткові труби 
в газовій мережі, поліпшуючи 
його перекачування територією 
країни. Повільно, але впевнено 
Європейський Союз зменшує 
свою залежність від одного, ро
сійського джерела газу. 

Зменшення залежності дик
тує і зміну тональності в перего
ворах Європи та РФ. Ще кілька 
років тому європейці ковтали 
незгоду російської сторони ра

тифікувати Енергетичну хартію 
і заплющували очі на скупову
вання Газпромом через свої 
афілійовані структури енерге
тичних компаній на внутріш
ньому ринку ЄС. Сьогодні, після 
прийняття Третього енергетич
ного пакета (передбачає підви
щення конкурентності на енер
гетичних ринках, зокрема шля
хом розділення компаній, які 
здійснюють видобуток, тран
спортування і продаж енерго
носіїв), Газпрому заблокований 
доступ до управління європей
ськими газовими мережами. У 
ключових компаніях – партне
рах російського газового моно
поліста відбулися обшуки за на
казом Єврокомісії на предмет 
монопольної змови. Учорашні 
друзі – французькі, польські, 
німецькі енергетичні компанії 
– подали на Газпром до суду че
рез завищення ним цін на газ, а 
сама РФ не вимагає, а просить у 
ЄС надати її «Південному по
току» статусу транс’євро пейсь-
кого проекту, оскільки це дасть 
змогу залучати кошти на нього.

Євросоюз сьогодні майже 
зробив те, що тільки стоїть як 
завдання перед Україною: відвів 
Росії важливе, але дуже визна
чене місце у своєму енергоба
лансі. Газпром справді постачає 
багато газу в ЄС – до третини за
гального імпорту. Однак, незва
жаючи на прогнози зростання 
його споживання в європей
ських країнах, більшого від ро
сіян просто не хочуть, бо це шко
дитиме національній безпеці 
Європи. Російські проекти її не 
цікавлять: ліміт постачань від 
Газпрому вже вибрано. Ось чому 
Єврокомісія так стримано приві
тала запуск «Північного потоку» 
і, попри всі старання Кремля, 
підтримала проекти «Південно-
 го коридору», а не «Південного 
потоку». «Південним коридо
ром» до країн ЄС має надхо
дити газ із Каспійського регіону: 
Туркменистану та Азербайджа-

Карти, гроші, дві труби
Газові переговори РФ з Україною – тільки малий елемент російської 
геополітичної гри, на кону якої – контроль постачання 
енергоресурсів до Європи

Автор: 
Оксана 
Кушнір 
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Уповноважений 
Кабміну щодо 

співпраці з РФ, СНД 
і ЄврАзЕС Валерій 
Мунтіян: Україна 

справді обговорює 
з Росією створення 

спільних 
підприємств на базі 

Нафтогазу – для 
управління ГТС і 

газорозподільними 
мережами

ЗАСеКРечеНіСТь,  
ЯКА СУПРОВОДЖУЄ  
ВСі ПеРеГОВОРИ, ЗМУШУЄ 
ОГЛЯДАчіВ БУДУВАТИ 
НАйГіРШі СЦеНАРії

 ну, і саме він компенсуватиме 
дедалі більші потреби ЄС у най
ближчі десятиліття. 

Такий розклад суттєво 
ускладнює ситуацію Росії. Для 
Газ прому це означає змен
шення, якщо не припинення, 
витрат ЄС на інфраструктурі 
проекти. Обсяг експортованого 
палива в ЄС із часом може хіба 
що падати, а через розвиток 
спотового ринку знизиться й 
ціна. «Експортована револю
ція» сланцевого газу зі США 
знеохочує європейські компанії 
працювати на нинішніх умовах 
на російських родовищах. Зо
крема, норвезька Sta toil, один із 
партнерів із розробки Штокма
нівського родовища, уже зая
вила, що не впевнена в успіху 
роботи саме через сланцеві про
екти. «Російській газовій галузі 
доведеться серйозно конкуру
вати за частку на європей
ському газовому ринку, яка 
встановиться після 2030 року 
між 13% і 40%. Нам, зрозуміло, 
треба бути ближче до 40%», – 
прокоментував ситуацію голова 
Російського газового товари
ства Валєрій Язєв під час Між
народного форуму «Газ Ро
сії-2011». Не краща ситуація і на 
східному напрямку. Китай, не 
погодившись на запропоновану 
росіянами ціну, у листопаді 
цього року просто закупив до
даткові обсяги в Туркменис
тану. Згідно з прогнозами ана
літиків банку Societe Generale, 
саме ос танній і залишиться 
основним постачальником газу 
до Піднебесної протягом най
ближчого часу. 

Щоб зберегти свою роль на 
Заході, Росії потрібно швидко 
шукати інші, крім постачання 
свого газу, проекти за власною 
участю й водночас блокувати 
альтернативні пропозиції. Та
ким проектом може бути «ви
гідна» пропозиція транспорту
вати до кордонів ЄС туркмен
ське блакитне паливо наяв
ними газопроводами через те
риторію РФ та України. Мовляв, 
поки побудується ваш «На
букко» чи інший газогін (а його 
запуск справді відтягується, 
сьогодні йде мова про 2019 рік), 
багато що може статися, нато
мість ви хоч зараз укладайте до
говір із Туркменистаном, а ми 
потурбуємося про постачання 
газу звідти аж до ваших східних 
кордонів уже тепер. Можливо, 

цей сценарій був викладений 
українським політикам, який 
разом зі страшилками про 
«Південний потік» переконав 
пристати на російську пропози
цію. 

У чОМУ іНТеРеС УКРАїНИ?
Однак насправді успіх такого 
сценарію для ЄС, а тим більше 
для України є сумнівним. По-
перше, тільки-но наша ГТС 
опиниться під контролем РФ, 
європейці перестануть розгля
дати її як можливість для аль
тернативних поставок. Це буде 
елемент російської системи. По-
друге, хоч би яким був туркмен
ський газ, якщо він надходи
тиме через «російську» трубу, 
то втрачатиме цінність для них, 
адже це не диверсифікація, а 
лише імітація, а ЄС чітко відріз
няє одне від іншого. По-третє, 
що може дати нашій країні та
кий консорціум? Стабільність 
постачання газу? Ні. Врахову
ючи, що «Південний потік» – це 
поки що «страшилка для наїв
них», воно і так було б стабіль
ним – меншим, але стабільним. 
Модернізацію? Ні. Якщо 
правда, що консорціум є «подя
кою» за нижчу ціну на газ у 
2012 році, то додаткових коштів 
на реконструкцію годі чекати. 

Натомість Україні доведеться 
ділитися з усіма його сторо
нами коштами від транзиту. 
Найімовірніше, закриються лі
нії фінансування від Світового 
банку чи ЄБРР: який сенс вести 
переговори з державою, якщо 
газопроводом керує інша струк
тура? І головне – наша держава 
втратить також можливості для 
реальної, а не імітованої дивер
сифікації джерел енергоресур
сів. 

Замість вигадувати «вело
сипед» або погоджуватися на 
на в’язану зовні схему, Україні 
вар  то озирнутися на тих, хто ще 
вчора перебував у схожій ситу-
ації. Польща торік – після спроб 
Росії отримати в обмін на де
шевше блакитне паливо доступ 

до газопроводу – категорично 
відмовилася від такої угоди, ак
тивізувала проекти з власного 
видобутку сланцевого газу, по
чала будівництво терміналу 
скрапленого. Сьогодні ці про
екти реалізовуються не на па
пері, а на практиці. Польська 
PGNIG через 10 місяців безу
спішних переговорів щодо ціни 
подала на Газпром до Сток
гольмського суду, де вже ле
жить стос аналогічних позовів 
від німецьких, французьких та 
інших компаній. Молдова, яка 
теж не може досягти домовле
ності, попросила допомоги в пе
реговорах у Європейської комі
сії. А тамтешній парламент 
взявся конт ролювати хід пере
говорів із Росією. При цьому 
уряд країни публічно підтвер
див готовність реалізовувати 
всі європейські реформи, хоч і 
відчуває, мабуть, немалий тиск 
із боку РФ щодо здачі стратегіч
них інтересів.  

Що робить Україна? На не-
одноразові заяви європейських 
структур про готовність допо
могти просто мовчить. А коли 
переговори з Росією досягають 
особливо критичної точки, 
фактично відкриває «другий 
фронт», заявляючи вустами за
ступника міністра енергетики 
Володимира Макухи журналіс
там про те, що незадоволена єв
ропейською стороною. Спроби 
депутатів парламенту не те що 
контролювати, а хоча б дізна
тися зміст перемовин марні й без -
надійні. А засекреченість, яка 
супроводжує всі переговори, 
змушує оглядачів будувати най
гірші сценарії і тільки посилює 
ефект від інформаційних прово
кацій та маніпуляцій. 

Європейський Союз та Укра
їна – споживачі газу. У них одна
кова мета – зменшити залеж
ність від одного постачальника. 
Логічніше, якби ці споживачі за
мість того, щоб посилювати не
довіру між собою, подумали про 
спільні можливості з диверсифі
кації. Якби України створила 
вільний доступ до своєї газо
транспортної системи, а ЄС вда
лося домогтися транспорту
вання газу з Туркменистану че
рез російську територію (а ін
струменти для такого впливу в 
нього є), ми могли мати реальну, 
а не імітовану диверсифікацію. І 
вартість газу бутла б іншою, ніж 
сьогодні обіцяє РФ.  
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Взяти і поділити
Держава хоче розпродати майже все майно 
до 2014 року. Покупці визначені

ПОГЛЯД

У. Т.: Які перші враження від урядової про-
грами приватизації?

– Наразі документ лише затвердже-
ний на комітеті, в сесійній залі Верховної 
Ради його навіть не розглядали. Однак за 
наявного приватизаційного підходу за-
кони та програми особливого значення 
не мають. Більшість конкурсів відбува-
ються де-факто з одним покупцем. Уні-
кальний об’єкт – Київенерго, на нього 
претендували аж… двоє. Навіщо за таких 
обставин програма?..

У. Т.: Що саме не влаштовує в програмі 
Кабміну?

– Вона не містить чіткого переліку 
об’єктів, завдань приватизації. Багатьох 
не залишило байдужими бажання закін-

чити розпродаж держмайна до 2014 року. 
Але чи означає це, що розпочнеться ба-
нальна роздача підприємств, на які хтось 
колись накинув оком? Може бути, якщо 
питання узгоджені з президентом. Але із 
загальних програмних фраз висновки ро-
бити передчасно.

У. Т.: Але ж у такій тотальності й проблема 
іншого плану. В Україні є держкомпанії, на 
яких паразитують приватні структури. Які 
об’єкти необхідно розпродати?

– Кому необхідно? Державі чи олігар-
хам? Про державні інтереси забудьте, на-
вряд чи вони будуть враховані.

У. Т.: Яка приватизація за таких обставин 
була б логічною?

Спритність рук
Олександр Бондар, народний депутат України, екс-голова Фонду держмайна 
вважає, що від приватизаційної програми майже нічого не залежить

П
родаж Київенерго – чер
говий приватизаційний 
конкурс – знову перетво
рився на суто номінальну 

передачу об’єкта, як то кажуть, 
із рук у руки. Хоча на компанію 
претендували два потужні грав
 ці: ДТЕК (Ріната Ахметова) та 
Полтаваобленерго (асоціюють з 
Ігорем Коломойським та Кос
тянтином Григоришиним). Дру
гий учасник спочатку запропо
нував за 25% акцій Київенерго 
432,305 млн грн (стартова ціна), 
після чого ДТЕК придбав лот 
за… 432,5 млн грн, майже за по
чатковою вартістю, визначеною 
Фондом держмайна. Утім, такий 
результат був передбачуваним. 
До конкурсу структура Ріната 
Ахметова володіла 46,82% акцій 
Київенерго, а її керівництво ще 
наприкінці вересня 2011-го зая
вило, що братиме участь у при
ватизації енергогенеруючих та 
енергозабезпечуючих активів. 
«Є група компаній, акціонерами 
яких ми є і в збільшенні пакета 
яких однозначно будемо заці
кавлені», – сказав генеральний 
директор ДТЕК Максим Тим

Автор: 
Марія 

Мінська

ченко… Йшлося, напевно, про 
Захід-, Дніпро-, Київ  енерго та 
Донецькобленерго.

ТАКТИКА й СТРАТеГіЯ 
25 листопада, нагадаємо, ДТЕК 
був єдиним претендентом на 
купівлю Західенерго: за лот за
пропонували лише 1,9321 млрд 
грн – на 0,1 млн більше від 
стартової ціни. Не було помі
чено особливого ажіотажу й на
вколо приватизації ВАТ «Ук
ртелеком». За таких обставин 
Державна програма приватиза
ції на 2011–2014 роки, затвер
джена урядом 23 листопада і 
подана на розгляд Верховної 
Ради, викликала неабиякий ре
зонанс. Цілком можливо, що 
цьогорічні конкурси – перша 
хвиля розпродажу інфраструк
турних об’єктів. 

«Ми хочемо все держмайно 
пустити в справу. Те, що в нас 
є, – об’єкти, які простоюють. 
Це неправильно. Усе має пра
цювати, на все повинен знахо
дитися інвестор», – навіть не 
приховує намірів голова ФДМУ 
Олександр Рябченко. Прези

денту Вікторові Януковичу 
ідея, схоже, сподобалася: за 
його словами, у власності дер
жави варто залишити обме
жену кількість підприємств, 
які забезпечують виконання 
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ПОГЛЯД

– Потрібно продавати все за максиму-
мом, але ж не в одні руки. Інакше ми змі-
нюємо державну монополію на приватну, 
а давно доведено, що друга є гіршою за 
першу. Створення галузевих холдингів (за 
прикладом Казахстану або Китаю) не має 
нічого спільного ані з європейською прак-
тикою, ані з доцільністю. Я не розумію, 
чому в нас говорять про ринок, навіть 
ідуть до нього, однак не визнають важли-
вості конкурентної боротьби… Приватні 
монополії, від яких залежить економіка 
всієї країни, в умовах кризи можуть бути 
непередбачуваними. Політикам у зв’язку 
з цим потрібно враховувати концепту-
альні речі, а не комерційні нюанси.

У. Т.: Якою є ринкова вартість об’єктів, що 
можуть бути виставлені на продаж 2012-го?

– Була б конкуренція – зрозуміли б, 
скільки коштує майно. Нині жоден екс-
перт – ані в Україні, ані за кордоном – не 
відповість на ваше запитання. І це, до 
речі, проблема… Навіть олігархи, які щось 
отримують у процесі, не можуть скласти 

ціни активам. Показово, що навіть по-
тужні іноземці опиняються поза грою. Ро-
сіяни, наприклад, востаннє перемогли в 
тендері, коли купили Луганськ   тепловоз. 
До цього індійці придбали Криворіж-
сталь. Тобто за останні 10 років було лише 
два-три знакові продажі іноземцям. І це 
швидше винятки. Наші, купуючи певні 
об’єкти, зазвичай не інвестують великих 
коштів, не впроваджують нових техноло-
гій. Усе замкнуто в колі, всі товчуться, ді-
лять щось між собою, відбирають, пере-
розподіляють… Це жахливо для еконо-
міки. Влада має це зрозуміти. Але ж ніхто 
не чує!.. У виритій ямі опиняться усі. На-
віть ті, чий добробут нібито зростає.

У. Т.: Які об’єкти продавати взагалі недо-
речно?

– Однозначно: Укрзалізницю… Це 
було б безумство. У нас держава, зви-
чайно, не може нічим керувати, але є речі 
настільки соціальні, що передавати їх у 
приватні руки небезпечно. У цьому ви-
падку питання тарифного регулювання й 

умов транспортування принципові. Є й 
інші об’єкти, наприклад Нафтогаз, авіа-
ційні, транспортні підприємства тощо… 
Але ж залізниця – це точно – має залиши-
тись державною. Англійці якось спробу-
вали приватизувати, а потім повернули її 
державі.

Хоча загалом я зовсім не поділяю 
думки, що ринкова економіка себе вичер-
пала і майбутнє за державним втручан-
ням, регулюванням. Навпаки, останніми 
роками в деяких керівників ФДМУ було 
багато лівих ідей. Націоналізація мені ви-
дається недоречною. А приватизація 
мала б бути прозорою і своєчасною. На-
приклад, ринок землі… Це не провина 
лише нинішнього уряду, але вельми пока-
зово, що легалізують ринок уже після 
того, як земля розподілена. Я не знаю, чи 
встигне ФДМУ приватизувати все до 
2014 року, але в холдингах нічого дер-
жавного не залишиться – ані в НАК, ані в 
інших. Чиновники з цим упораються.

ірина Ходорова

нею основних функцій і які га
рантують національну та еко
номічну безпеку. Згідно з про
ектом програми приватизації, 
у 2011–2014 роках прогнозний 
обсяг надходження коштів від 

продажу та управління держ
майном становитиме 50–70 
млрд грн. Протягом цього ча-   
су передбачається зменшення 
частки державного сектору в 
економіці до 25–30% ВВП 

(2010-го ФДМУ оцінював відпо
відний показник у 37%). 

Форсування приватизації 
можливе за рахунок спро
щення процедур підготовки та 
способів продажу. Для реаліза
ції малопривабливих пакетів 
акцій планується дробити їх 
(знявши обмеження щодо міні
мальної ціни) та продавати на 
біржі (без оголошення старто
вої ціни). За умови реалізації 
понад 50% акцій стратегічних 
підприємств хочуть висувати 
особливі вимоги до покупців 
та до післяприватизаційного 
використання таких об’єктів. 
Підхід, з одного боку, виправ
даний, а з іншого – в україн
ських реаліях це давно переві
рений спосіб відсікання зай -
вих претендентів уже на етапі 
оголошення продажу. Зрозу
міло, що держава втрачає при 
цьому чималі бюджетні надхо
дження через відсутність кон
куренції. Очікується також 
збереження за нею контроль
них пакетів стратегічних під
приємств із продажем решти 
акцій невеликими пакетами на 
фондових біржах.

ЛОТИ-2012
Що виставлять на продаж 2012-
го? Точно невідомо. Затвер
дження переліку об’єктів – це 
компетенція Мінекономіки, од
нак зрозуміло, що реальні рі
шення прийматимуть в інших 
кабінетах. Навесні 2011-го Олек

«ЦЕ ТОБІ, 
А ЦЕ – МЕНІ»
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сандр Рябченко (ступінь його 
впливу на процеси також не 
варто переоцінювати) оголосив 
про недоцільність продажу 
Турбоатому – держава володіє 
75% акцій, об’єкт цікавить бага
тьох, однак підприємство без
перебійно працює, має порт
фель замовлень, стабільні рин-
 ки збуту. 

Раніше уряд пропонував 
заборонити приватизацію 
НАК «Нафтогаз України», ДАК 
«Титан України», Чорномор
нафтогазу, Укртранснафти, 
Укр    гідроенерго, ДАХК «То
паз», а також низки підпри
ємств авіаційної промисло
вості та виробників основної 
залізничної техніки. Проте 1 
листопада 2011-го сталося 
диво: Верховна Рада відмови
лася розглядати відповідний 
законопроект. Дехто після 
цього дійшов висновку, що 
справжня мотивація ініціа
тиви – не зберегти згадані ак
тиви у держвласності, а ство
рити платформу для їх роз
продажу. 

За наявною інформацією, 
перші в приватизаційній черзі 
Дніпро-, Тернопіль-, Вінниця-, 
Донецьк-, Закарпаття-, Чер
каси- й Чернівціобленерго, а 
також Крименерго, Дніпро -

енерго. Енергоактиви, як ми 
зрозуміли, у полі зору ДТЕК. 
На інші об’єкти – Одеський 
припортовий завод, а також усі 
міськ- та облгази (їх близько 
50) – також є основний претен
дент: бізнесмен Дмитро Фір
таш. Він уже сконцентрував у 
своїх руках велику частку га
лузі з виробництва добрив. 
Щоб зайняти експортний 
плацдарм і стати монополістом 
на ринку, потрібен ОПЗ. А при
дбання газорозподільних ме
реж дасть змогу збудувати вер
тикально інтегрований хол
динг, який контролюватиме 

весь процес від закупівлі газу 
до реалізації його кінцевим 
споживачам. Пакети міськ- та 
облгазів, виставлені на про
даж, різні за величиною (від 
0,71% до 26,04%), але вони на
вряд чи зацікавлять стратегіч
них інвесторів. До речі, розпро
дувати ці активи найближчим 
часом уряд не мав наміру, 
проте може на це піти, щоб 

списати з балансу НАК «На
фтогаз України» формально 
неприбуткові об’єкти. 

ГРОШі ЗАРАДИ ГРОШей 
Інші претенденти на реаліза
цію – націоналізовані під час 
кризи банки. 7 грудня Верхов-
 на Рада ухвалила в першому 
читанні законопроект про осо
бливість продажу пакета акцій 
в статутному капіталі фінуста
нов, у капіталізації яких брала 
участь держава. Один із ключо
вих меседжів – недопущення 
до купівлі акцій таких об’єктів 
колишніх власників. «Страте
гічними інвесторами не мо
жуть бути особи, які на момент 
капіталізації банків державою 
володіли істотною участю в та
ких банках», – зазначено в до
кументі. У 2012-му потенцій
ними претендентами на про
даж можуть бути Укргазбанк і 
банк «Київ». Родовід Банк на 
торги не виставлятимуть, його 
вирішено перетворити на сана
ційну фінустанову – «банк по
ганих активів». З огляду на те, 
що грошей для подальшого їх 
«оздоровлення» в держави не
має, реалізація «дотаційних» 
об’єктів видається цілком ло
гічною. Однак залишаються 
питання щодо прозорості роз
поділу фінансових потоків, зо
крема наданого згаданим бан
кам рефінансування.  

2011-го урядовий привати
заційний план уже перевико
нано. Від реалізації держмайна 
за 10 місяців до бюджету надій
шло понад 11 млрд грн – 110% 
очікуваної цього року суми. 
Щоправда, левову частку цих 
надходжень забезпечив про
даж 92,79% акцій ВАТ «Укрте
леком» – 10,575 млрд грн. 2012-
го уряд планує отримати від 
приватизації 10 млрд грн, 
знову ж таки щоб профінансу
вати дефіцит, прямо кажучи, 
проїсти. Реальну ж вартість 
більшості великих об’єктів ви
значити досить складно: їхні 
папери не торгуються на бір
жах, тому оцінювати дово
диться непрямими методами. 
Ще частина держактивів – не
ліквідні малопривабливі під
приємства, знайти покупців на 
яких в умовах кризи нелегко. 
Відтак, схоже, розпродавши 
все майно, держава навряд чи 
отримає бодай половину їхньої 
реальної вартості. 

«СЛУЖУ 
МАЙНУ 
УКРАЇНИ». 
Голова ФДМУ 
Олександр 
Рябченко: 
«Все 
держмайно 
треба пустити 
в справу»

РОЗПРОДАВШИ ВСі АКТИВИ, 
ДеРЖАВА НАВРЯД чИ 
ОТРИМАЄ БОДАй ПОЛОВИНУ 
їХНьОї РеАЛьНОї ВАРТОСТі
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Взяття Феміди
У влади не залишилося перепон, щоб зробити 
Верховний Cуд лояльним до себе

і
сторія з обранням нового го
лови Верховного Суду добігає 
кінця. Пленум ВСУ, де визнача
тимуться з особою наступного 

очільника, відбудеться 23 грудня. 
Схоже, регіоналам вдалося змі
нити баланс сил у цій інстанції на 
свою користь, аби посадити в 
крісло її голови лояльну до себе 
людину. Водночас близький до 
БЮТ Василь Онопенко, повнова
ження якого закінчились 29 ве
ресня, заявив, що передумав ви
сувати свою кандидатуру на дру
гий термін, хоча донедавна мав 
підтримку більшості суддів.

За дивним збігом обставин 
про відсутність претензій на 
крісло голови ВСУ Онопенко за
говорив після того, як Печер
ський суд Києва виніс вердикт 
звільнити від кримінальної від
повідальності згідно із законом 
про амністію його зятя Євгена 
Корнійчука. Сам Онопенко зв’я -
зок власного рішення з помилу
ванням члена родини запере
чує. Одначе такий збіг бачимо 
не вперше.

Корнійчук, який обіймав по
саду заступника міністра юсти

Автор: 
Аліна 

Пастухова

ції в уряді Тимошенко, потрапив 
за ґрати ще наприкінці 2010-го. 
Тоді Генпрокуратура порушила 
кримінальну справу проти нього 
за частиною третьою статті 365 
Кримінального кодексу (переви
щення службових повноважень, 
яке спричинило тяжкі наслідки). 
Колишнього першого заступ
ника керівника Мін’юсту звину
ватили у зловживанні службо
вим становищем під час прове
дення держзакупівель. Як ствер
джувала сторона обвинува
чення, Корнійчук, перебуваючи 
на посаді заступника міністра 
юстиції, підписав лист, яким до
зволив проведення конкурсу на 
юридичне обслуговування На -
ціо  нальної акціонерної компанії 
«Нафтогаз України» в одного ви
конавця. 30 грудня 2010 року 
Печерський райсуд Києва ви
брав Корнійчуку запобіжний за
хід у вигляді утримання під вар
тою до 23 лютого. Пізніше строк 
арешту було не раз продовжено 
судом, а всі апеляції адвоката на 
ці рішення відхилено. Та в лю
тому, наступного дня після зу
стрічі Василя Онопенка з главою 
держави Віктором Януковичем, 
на якій тоді ще голова ВСУ не
сподівано підтримав президент
ську судову реформу, Корній
чука відпустили під підписку 
про невиїзд.

Схоже, на баланс сил у Вер -
хов  ному Суді вплинув і тиск на 
його суддів. У листопаді Вища 
рада юстиції відкрила прова
дження за порушення суддів
ської присяги членами Судової 
палати з кримінальних справ 
ВСУ. У 2009–2010 роках вони на
чебто незаконно змінили 15 осо
бам вироки з довічного ув’яз -
нення на півтора десятка років 
позбавлення волі. Як стверджу
вали в Генпрокуратурі, до цих рі
шень стосовно осіб, які скоїли 
вкрай небезпечні для суспіль
ства злочини, частково причет
ний увесь склад суддів названої 
палати ВСУ. Генпрокуратура за
являла про плани завести проти 
суддів кримінальні справи. У 

Верховному Суді всі звинувачен
 ня заперечували, натомість по -
в’язували інтерес до цієї теми з 
виборами нового очільника.

Та з дистанції зійшов не 
тільки Онопенко. Більше на 
роль верховного судді не претен
дує регіонал Сергій Ківалов, 
який тепер висуває претензії на 
посаду мера Одеси (замість 
Олексія Костусєва, який бага
тьох у владі й серед місцевого 
бізнесу, м’яко кажучи, не вла
штовує). Заперечує плани очо
лити ВСУ й голова Конституцій
ного Суду Анатолій Головін, 
якого також називали одним із 
головних претендентів на місце 
Онопенка. Поки що серед них 
залишається суддя ВСУ Ігор 
Самсін, котрий також очолює 
Вищу кваліфікаційну комісію 
суддів, стараннями якої на 
кілька місяців було заблоковано 
вибори голови ВСУ. Натомість у 
списку провладних кандидатів 
з’явилися нові прізвища.

Так, одним із найімовірніших 
претендентів на місце голови ВСУ 
називають суддю Верховного 
Суду Петра Пилипчука, який 
2005 року програв суддівські ви
бори Василеві Онопенку. З одного 
боку, кандидатуру Пилипчука ре
гіонали можуть розцінювати як 
проміжну. В жовтні 2012-го йому 
виповнюється 65 років, а цей вік 
відповідно до законодавства є 
граничним для перебування на 
посаді голови ВСУ. Таким чином, 
регіоналам вдасться вгамувати 
пристрасті навколо найвищого 
крісла Верховного Суду, «осо
бливо» не порушуючи чинного 
законодавства (відповідно до 
якого новий голова мав бути об
раний іще до 30 жовтня) й, мож
ливо, виграти час на пошуки кра
щого кандидата зі свого кола. 
Проте влада може й відмовитися 
від подальшого просування до 
ВСУ когось із донецьких, щоб не 
давати зайвого приводу для роз
мов про підконтрольність судової 
системи. А натомість – домогтися 
лояльності Пилипчука, погодив
шись, аби він очолював суд усі 
п’ять років, відведені чинним за
конодавством, і внісши до нього 
зміни стосовно граничного віку 
перебування на посаді судді. Пре
зидент Янукович уже встиг на
тякнути на можливість реалізації 
цього сценарію, заявивши що 
судді мають працювати й після 
65 років, оскільки це «досвідчені 
кадри». 
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К
інець 2011 року ознамену
вався поверненням пен
сійної теми на шпальти 
газет, у теленовини, ін

тернет, проте в незвичному для 
неї форматі, який більше нага
дує повідомлення з полів битв: 
«Чорнобильці Львівщини та ін
ших областей продовжують ак
цію протесту проти невиплати 
пенсій»; «Під час штурму мі-
ліцією наметового містечка в  
Донецьку загинула людина – 
69-річ  ний пенсіонер». «Близько 
сотні мітингувальників-пен  сі о-
нерів вибили двері та вікна, 
ввірвалися до будівлі Донецької 
обладміністрації. Люди озбро
єні вилами і лопатами»... 

ПОКАЖіТь  
ВЛАСНИй ПРИКЛАД
Введення в дію 1 жовтня Закону 
«Про заходи щодо законодав
чого забезпечення реформу -
ван  ня пенсійної системи», поза 
сумнівом, зачепило мільйони 
людей. Документ регламенту
вав запровадження обов’язкової 
накопичувальної системи (ОНС) 
та обмежує максимальний рі
вень пенсій. Заключними й пе
рехідними положеннями вно
силися зміни до понад 20 пен
сійних законів. Більшість із цих 
змін мають фіскальний харак
тер: економія на кожній катего
рії пенсіонерів незалежно від 
віку, статі, статусу, стажу (див. 
Тиждень, № 29/2011).

Саме ця жорсткість, а ще 
більше відсутність незаангажо
ваної, правдивої та об’єктивної 
оцінки суті пенсійної реформи, 
суспільної ціни її запроваджен-
 ня та незапровадження і спри
чинили протести чорнобильців, 
«афганців», дітей війни...

Каталізатором виступів 
стали плани уряду із законодав
чого обмеження соціальних 

пільг. Він хоче, щоб установлені 
законом пільги виплачувалися 
лише за наявності відповідних 
бюджетних коштів. Із цим не по
дискутуєш, раніше таке обме
ження вводилося законом про 
бюджет на кожен конкретний 
рік, але 2008-го Конституційний 
Суд визнав цю практику некон
ституційною. І тому сьогодні є 
юридичний нюанс. Пільга вста
новлюється законом, і якщо є рі
шення суду за позовом громадя
нина у разі її невиплати, його по
трібно виконувати, є гроші в бю
джеті на це чи немає. За інфор
мацією уряду, за 10 місяців ни
нішнього року на виконання рі
шень судів тільки з Пенсійного 
фонду на користь 2,5 млн пенсіо
нерів було стягнено 5,9 млрд грн. 
Чорнобильцям додатково треба 
ще 6,6 млрд грн, учасникам і ді
тям війни – по 10 млрд грн, решті 
категорій, у разі якщо вони звер
нуться з позовом і виграють, – 
разом 170 млрд грн. 

Справді, нинішня система со
ціальних пільг в Україні – ата
візм радянського періоду та пер
ших років незалежності, коли за
мість побудови нової системи со
ціального захисту європейського 
зразка держава пішла шляхом 
наслідування неефективної со
вкової практики. Сьогодні мають 
право користуватися різними со
ціальними пільгами і відповідно 
бюджетними виплатами за ними 
350 (!) категорій громадян, зага
лом близько 14 млн осіб, до того 
ж значна частина з них має право 
на кілька пільг. Це вимагає двох 
третин видатків держбюджету, 
що не може собі дозволити жодна 
економіка світу. Питання потре
бує системного вирішення, і 
влада тут мала б розпочати із 
себе, що не так забезпечило б 
економію, як поліпшило б атмос
феру в суспільстві для прове

дення реформ. Натомість уряд 
вирішив почати здійснення 
«пільгової» реформи з обме
ження прав чорнобильців, «аф
ганців» та інших соціально неза
хищених верств населення. Гро
мадянам знову не надано чесної, 
зрозумілої оцінки ситуації, не 
показано власного прикладу. Як 
наслідок – протести, вила та ло
пати, загибель людей... 

НеДОРеФОРМА 
Вектор пенсійної реформи ви
значається не так змінами пара
метрів солідарної системи, як 
переходом до трирівневої пен
сійної системи із запроваджен
ням обов’язкової накопичуваль
ної складової. Варто згадати, що 

Особливий період 
у мирний час

Автор: 
Віталій 

Мельничук, 
віце-

президент 
ПрАТ «КіНТО»

Чому така пенсійна реформа очікувано спровокувала протести
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ДУМКОЮ СУСПіЛьСТВА 
ЗНОВУ ЗНеХТУВАЛИ.  
ЯК НАСЛіДОК – ПРОТеСТИ, 
ВИЛА ТА ЛОПАТИ,  
ЗАГИБеЛь ЛЮДей

трирівнева система законодавчо 
була передбачена ще вісім (!) ро
ків тому, 2003-го. Та на сьогодні 
працюють лише її солідарна 
складова (перший рівень), яка 
зазнала суттєвих змін з ухвален
ням закону про пенсійну ре
форму, і практично не підтри
мувана державою система до
бровільного недержавного нако
пичувального пенсійного забез
печення (третій рівень).

На відміну від згаданих вище 
пенсійних новацій запрова
дження обов’язкової накопичу
вальної системи не несе в собі 
суспільних антагонізмів. На
впаки, і громадяни, і бізнес, і дер
жава – кожен отримає цілу низку 
позитивів. За нормальних умов 
накопичення участь людини в 
другому рівні приведе до збіль
шення розміру її пенсії. До того ж 
прямий зв’язок між пенсійними 
внесками і майбутніми випла
тами з накопичувальної системи 
стимулюватиме особу та робото
давця уникати зарплат у кон
верті. Для суспільства загалом 
така ПС – потужне джерело дов
готермінових інвестиційних ре
сурсів на 10–30 і більше років. Ні 
комерційні банки, ні страхові 
компанії, ні інший бізнес такого 
джерела створити не можуть. 
Наявність цих ресурсів буде сут

тєвим фактором економічної без
пеки, розвитку економіки, фон
дового ринку, реального сектору 
країни, зростання доходів грома
дян, стане ефективним запобіж
ником від економічних криз. Су
сідня Польща, де більш ніж $80 
млрд пенсійних накопичень зо
середжено на внутрішньому 
ринку, не тільки достойно пере
живає кризу, а й щороку підви
щує рівень життя людей.

Чому ж тоді розмови про за
провадження обов’язкової нако
пичувальної ПС, як планува
лося зовсім недавно – із 2013 
року, знову затихли? Причин 
кілька. Насамперед це законо
давча невизначеність термінів 
уведення обов’язкової накопи
чувальної системи: «з року, в 
якому буде забезпечена бездефі
цитність бюджету ПФ». Друга 
формальна причина – необхід
ність ухвалення спеціального 
закону про запровадження дру
гого рівня. За урядовими розра
хунками, вже 2012-го дефіцит 
ПФ зменшиться з нинішніх 
майже 20 до 2,2 млрд грн, а 
2013-го до нуля, що, здавалося б, 
відкриває простір для введення 
другого рівня. Та для цього вже 
сьогодні потрібен спеціальний 
закон, тільки після прийняття 
якого державна машина почне 

готуватися до втілення в життя 
обов’язкової накопичувальної 
системи. Ще зовсім недавно ве
лося досить широке експертне 
обговорення проекту такого до
кумента, очікувалося, що ось-
ось уряд внесе його до Верховної 
Ради. Та після набрання чин
ності законом про пенсійну ре
форму, тобто з 1 жовтня 2011-го, 
ці обговорення, як і розмови 
щодо запровадження другого 
рівня з 2013-го, якось разом при
пинилися. Схоже, на порядку 
денному в рік парламентських 
виборів будуть інші питання. 
Кабмін уже анонсував підви
щення раніше призначених пен
сій до рівня нинішніх нараху
вань. На це потрібні гроші. Але 

ж є ще чорнобильці та інші піль
гові категорії, яким передбачено 
підняти пенсії взамін на те, що 
тепер суди вже не виноситимуть 
індивідуальних рішень зі збіль
шення пенсійних виплат, – не
щодавно ПФ спрямував відпо
відне подання до Конституцій
ного Суду. А підготовку закону 
про запровадження ОНС відкла
дено, бо, схоже, в нетрях апарату 
мало хто вірить, що вдасться 
знайти достатньо ресурсів на пе
редвиборче підвищення пенсій. 
І тому знову кажуть про збере
ження досить значного дефі
циту ПФ, більшого ніж 2,2 млрд 
грн, передбачених проектом бю
джету на 2012 рік, а чого напря
гатись, якщо запровадження на
копичувальної ПС все одно від
кладається, «бо буде дефіцит». 

Таке враження, що для пен
сійної реформи розпочався 
якийсь «особливий період». І він 
зовсім не схожий на «початок 
другого етапу», який згідно із 
планами президентських реформ 
мав би завершитися давно очіку
ваним запровадженням обо-
в’язкової накопичувальної пен
сійної системи, а не штурмом об
ласних адміністрацій «людьми із 
вилами та лопатами». 

Продовження теми 
на стор. 24-31
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Обличчя протесту

МИКОЛА КОСТіН

Із Первомайська на Луганщині. 1956 року 
народження, інвалід Чорнобиля, лікві-
датор І категорії. За фахом водій. Пра-
цював у зоні відчуження від 3  травня 
1986 року.
Є донька, онук, правнук. Пенсія  – 
2 тис. грн. Раніше йому після судової тя-
ганини нарахували 7  тис., але забрали: 
«…держава вирішила – отримуємо заба-
гато. Хоча мої права підкріплені рішен-
ням суду. Закон зворотної сили не має, а 
тут виходить навпаки, що й закон має, і 
навіть Конституція, де чітко написано: рі-
шення суду обов’язкові до виконання».
Із приводу лжеліквідаторів обурюється не 
менше, ніж прем’єр-міністр Микола Аза-
ров: «А хто дозволив ці схеми для роз-
тринькування Пенсійного фонду: вранці – 
суд, в обід – вирок, а ввечері – гроші? Але 
до чого тут рядові чорнобильці?»

Б
лизько 30 ліквідаторів 
аварії на ЧАЕС від 30 лис
топада два тижні голоду
вали в Маріїнському 

парку навпроти Кабінету Міні
стрів. Чорнобильці оголосили 
акцію протесту через скасу
вання пільг.

Для уряду вони – продукти 
напіврозпаду радянської систе
 ми, люди, які заважають і мо
рально муляють. Їх викорис
тали, кинули, а тепер хотіли б 
забути про їхні права, закрі
плені законодавчо й відстояні в 
судах. Влада вдається до різних 
спосо-  бів боротьби із протесту -
валь  никами. У Львові за участь 
у акціях незгоди чорнобильцям 
погрожують позбавленням ін
валідності. У Донецьку наме
тове містечко знесли – під час 
розгону помер від серцевого на
паду Геннадій Конопльов. 
70-річний шах  тар-інвалід за 

рахунок своєї пенсії допомагав 
синові виховувати онуків, адже 
його невістка загинула навесні 
від авто міліціонера. Смерть Ко
нопльова мала б сколихнути 
якщо не Україну, то принаймні 
обласний центр. Однак суспіль
ство лишилося байдужим (це 
їхні проблеми!), донецьким мі
тингувальникам місцева влада 
пообіцяла гроші, й вони припи
нили акцію. Тепер на місці на
метового містечка комунальні 
служби міста поспіхом садять 
ялинки…

Під час протесту біля Каб
міну чорнобильцями теж май
стерно маніпулювали, розсва
рювали. Когось підкупили – ви
дали компенсацію, щоб скомп
рометувати весь рух. Тих, хто 
зоставався, почали тягати до 
Печерського суду – мовляв, ак
ція в Маріїнському парку місь
кою владою заборонена.

У провладних ЗМІ точилися 
розмови про «фальшивих лікві
даторів», які нібито здіймають 
бучу в боротьбі за незаслужені 
привілеї. До Маріїнського парку 
прибув розкішним лексусом 
умаслювати своїх земляків 
віце-мер Лисичанська – міста 
на Луганщині, звідки до Києва 
приїхало чи не найбільше про
тестувальників. І таки «укатав» 
кількох охлялих чорнобильців 
повернутися додому.

Перед вихідними пішов мо
крий сніг. Поставити бодай один 
намет міліція не дала. Найвід
чайдушніші з чорнобильців ого
лосили сухе голодування, але 
почали непритомніти. Кількох 
госпіталізували.

Тиждень поспілкувався з 
протестувальниками, щоб пере
свідчитися, чи це не лжеліквіда
тори, і зрозуміти, чому вони вда
лися до вуличного протесту. 

Спілкувався 
ігор Кручик

Фото: 
Олександр 
чекменьов



йОСИП ШЛАПАК

Киянин, до 1986 року жив у місті 
Прип’яті. Кавалер ордена «Знак по-
шани»  – заслужив його ще в радянські 
часи, працюючи в Чорнобилі. Ліквіда-
тор І категорії, інвалід ІІ групи. Має пен-
сію 2,4  тис.  грн, хоча згідно із судовим 
рішенням мусив би отримувати 6,8 тис. 
За фахом геолог, фахівець із буріння 
свердловин.
«Виїхав із зони 28 квітня 1986  року 
останнім евакуаційним дизелем на Чер-
нігів. Але 8  травня повернувся. Бурив 
свердловини недалеко від атомної 
станції для відкачування рідких відхо-
дів. Всю «Буряківку» (глинистий кар’єр, 
пункт захоронення радіоактивних ре-
шток.  – Ред.) оббурював свердлови-
нами по периметру».
Довгий час Шлапак працював у зоні від-
чуження вахтовим методом і приїж-
джав туди аж до 1991  року. «Перестав, 
коли мені руки судомою повикручу-
вало. Лікувався в Пущі-Водиці в проме-
невому центрі».
Брав участь протистоянні під Верхо-
вною Радою в листопаді між чорнобиль-
цями та «Беркутом». 

ЛеОНіД ОЛеКСіЄНКО

Живе у Ріпкинському районі Чернігів-
ської області, 1946 року народження. Ін-
валід аварії на ЧАЕС, ліквідатор І катего-
рії. Від 18 до 26 травня 1986 року служив 
у пожежному підрозділі Чорнобильської 
зони, одержавши повістку воєнкома на 
перепідготовку. Таких тоді жартома на-
зивали «партизанами», за те, що носили 
однострої без жодних відзнак. Пенсія 
нині – 1037 грн.
«У мене пенсія за віком, хоча маю право 
одержувати підвищену чорнобильську. 
Досі не домігся, щоб мені змінили її від-
повідно до закону. Пройшов 16  судових 
засідань у Ріпках і Чернігові. Виграв суди, 
але не можу отримати виконавчого 
листа. Звертався в прокуратуру, ходив у 
Верховну Раду, на Банкову до Віктора 
Януковича, навіть до Конституційного 
Суду. Нічого не можу добитися».



МИКОЛА ЗіНчеНКО

Луганчанин. Інвалід ІІ групи, хворіє на 
астму. Ліквідатор І категорії. У серпні 
1986 року за призовом військкомату по-
трапив у 30-кілометрову зону.
«Нас у Луганську посадили в Ан-24 на  
аеродромі авіаційного училища ВВАУШ і 
повезли в Білу Церкву, а звідти «ЗіЛами» 
до зони. Я служив рядовим ліквідатором 
у хімбатальйоні. Пробув у зоні недовго – 
22  дні, але встиг хапонути дозу. Мені 
було нараховано 7,1  тис. пенсії. А ре-
ально платять 2,8 тис. У мене ось інгаля-
тор імпортний, німецький  – купую за 
300 грн. Потрібно такий один щомісяця. 
На квартиру стою в черзі від 1997  року. 
Не дають, а тепер і пенсію забрали. Куди 
мені йти?»
Дружина ліквідатора  теж інвалід, пере-
жила інсульт. Дитині 14 років. Під час голо-
дування під Кабміном Миколі Зінченку 
стало зле, йому просто в Маріїнський 
парк викликали швидку допомогу.
«Накачали мене ліками, пропонували 
лягати в клініку. Але я відмовився. У 
мене немає ні здоров’я, ні коштів для іс-
нування. І тепер мені розповідають, що я 
шахрай, я ніхто і звуть мене ніяк. Хіба це 
нормально?»

МАРИНА ГОЛУБЦОВА

З міста Кузнецовська Рівненської області, 
інвалід Чорнобиля, ліквідатор І категорії.
У жовтні – листопаді 1986 року куховарила 
в лісовому піонертаборі «Казковий», що 
посеред Чорнобильської зони. Там був ор-
ганізований пункт громадського харчу-
вання ліквідаторів. Потім 1987 року працю-
вала теж кухарем у селищі вахтовиків Зе-
лений Мис. Перед виходом на пенсію слу-
жила бійцем воєнізованої охорони в Куз-
нецовську. Виховувала чотирьох дітей –  
трьох своїх і пасербицю. Допомагала в 
цьому мати, а чоловік помер.
«Відсудила пенсію, почали мені давати ві-
сім мінімальних. Звільнилася з роботи за 
станом здоров’я. Але потім мою пенсію за-
брали, і тепер я отримую 1600 грн. Ні пен-
сії, ні роботи. Перевіряти хочуть? Хай при-
ходять, зазирнуть у мій холодильник, що 
там у мене є, а точніше чого немає».



ГеННАДій ШИРЯЄВ

Киянин, 1961 року народження. Ліквіда-
тор І категорії. Інвалід, має захворю-
вання печінки, підвищений тиск.
Жив до аварії у Прип’яті, евакуювався. 
Потім повернувся в зону дозиметристом. 
«П’ять років я там відпрацював. Їздив 
вахтовим методом. Жив у Славутичі, 
працював на ЧАЕС. На КПП чергував, Ру-
дий ліс міряв дозиметром, їздив по всій 
30-кілометровій зоні. У лютому 1987-го 
року доводилося виходити на дах чет-
вертого енергоблока».
Його дружина – інвалід дитинства, дочці 
12 років. Пенсії Ширяєв отримує 1023 грн.

МИХАйЛО ПОТьОМіН

З Луганщини, 1957 року народження, лік-
відатор І категорії. Має ІІ групу інвалід-
ності. Гіпертонік, страждає на серцево-
судинні хвороби.
За призовом військкомату брав участь у 
ліквідації наслідків аварії в 1988 році. Пе-
ребував у Чорнобильській зоні за своїм 
військовим фахом як хімік-розвідник.
«Попервах служив на контрольно-
радіаційному пункті «Діброва». Переві-
ряли машини, які виїжджали із 30-кіло-
метрової зони. Яка набирала радіації по-
над норму, ту завертали на мийку. Потім 
нас стали посилати й на станцію. Працю-
вав, зокрема, на зруйнованому четвер-
тому енергоблоці».
Має дружину, 13-річну доньку-інваліда й 
сина, «завдяки цій владі безробітного, 
як і невістка. Перші дні голодування дру-
жина дзвонила, кликала назад додому. 
Я їй кажу: якщо повернуся, як вам в очі 
дивитимуся? Краще тут здохну з підня-
тою головою, ніж перед сім’єю опуска-
тиму очі».



ЮРій БеЗМеНОВ

Із Лисичанська. Інвалід Чорнобиля, лікві-
датор І категорії. Працював у зоні ядер-
ної аварії в травні – червні 1986 року.
«У 1986 році мене забрали о пів на п’яту 
ранку. Служив у 25-й бригаді водіїв. Ми 
взяли машини просто з ЧАЕС і ними во-
зили бетон із Вишгорода в Копачі. Про-
був у зоні 35 діб. Потім через місяць тех-
ніка сильно фонила – довелося відігнати 
на могильник, там у зоні її й покинули».
Так само, як непотріб, кинули і їх, – вва-
жає Безменов. Урізання виплат чорно-
бильцям називає крадіжкою. Має пенсію 
3165  грн  – найбільшу серед тих, із ким 
спілкувався Тиждень. Хворіє на енцефа-
лопатію. Лежав у Києві в центрі радіацій-
ного захисту населення, в неврологічній 
лікарні. «На їжу, на ліки багато йде. Дру-
жина в мене не працює, син тільки-но за-
кінчив навчання. Як жити?»

ВОЛОДИМИР ПРОТАСеВИч

Із Лисичанська на Луганщині. Інвалід Чор-
нобиля ІІ групи, ліквідатор І категорії. У 
зоні відчуження в 1989–1990  роках пра-
цював водієм «УАЗа» – возив начальника 
квартирно-експуатацій  ної частини, котра 
опікувалася розміщенням та житловими 
умовами ліквідаторів.
Через суд Протасевичу нараховано 
7200  грн пенсії, але нині він отримує 
1300.



Луганськ у фрустрації

Автор:  
Костянтин 
Скоркін, 
Луганськ 

Н
ещодавно під час спілкування у Facebook 
один із друзів написав: «Я ось не розумію, як 
узагалі можна жити в Україні, але не в Лу
ганську. У нас тут хоч щось відбувається. Що 

не інформаційне повідомлення, то прорив бунтів
ного духу до невідомого!». У цьому є певна частка 
гіркої іронії, але Луганщина останнім часом справді 
перетворилася на такий собі генератор химерних 
новин в українському інформаційному просторі. 
Спочатку вже відомий усій країні мажор Роман 
Ландік жорстоко побив дівчину в луганському рес
торані. Мажорів в Україні багато, і їхня поведінка 
мало відрізняється від тієї «звитяги», яку проде
монстрував на сумнозвісному записі з камери спо
стереження депутат Луганської міської ради. Але 
лише Рома примудрився вже котрий місяць не схо
дити з перших шпальт: спочатку своєю втечею до 
Росії, потім поневірянням тамтешніми казематами, 
а тепер яскравою поведінкою в суді. Так, у своїй 
промові він, виправдовуючись за побиття дівчини, 
звинуватив голову фракції ПР Олександра Єфре
мова у змові проти себе й у замовленні вбивства Єв
гена Кушнарьова. Дуже дивна лінія захисту. Понад 
те, Ландік запевняє, що взагалі не бив бідолашну, а 
намагався передати їй свою білу енергетику, немов 
джедай Люк Скайвокер.   
Йдемо далі: громадський активіст Михайло Па
щук, виборюючи право проводити ярмарок у цен
трі міста, а не на околиці, як того прагнула міська 
влада, так розійшовся, що влаштував на сесії міськ -
ради бійку, під час якої відкусив пальця охоронцю, 
котрий намагався вгамувати його. Згодом у пресі 
з’явилась інформація, що Пащук не вперше пускає 
в хід зуби, обстоюючи права луганчан, – до того 
він покусав недбалого працівника ЖЕКу. 
Якісь активні, але не дуже дотепні хлопці влашту
вали публічну акцію проти «антиукраїнської їжі», 
пікетуючи кіоски з шаурмою. Можна було б посмі
ятися й забути, якби через 
кілька днів у Луганську не ста
лися справжні погроми. Неві
домі в масках з бітами лупцю
вали в центрі міста іноземних 
студентів і потрощили шибки 
в ларьку. Скандал знову-таки 
набув загальноукраїнського 
розголосу. 
Ексцентричний депутат об
ласної ради від КПУ, мільйонер Влад Кривобо
ков («комуніст на Хаммері», як його називають 
у місті) запропонував прихильникам євроінтегра
ції самурайську угоду: якщо Україна вступить до 
Євразійської спільноти, покінчити життя самогуб
ством; сам він, як прихильник євразійського ви
бору, зобов’язується вбити себе у разі прийняття 
України до ЄС. У такий радикальний спосіб депу
тат намагається повернути у вітчизняну політику 
«відповідальність та мораль».  
Не витримують останнім часом луганського ха
рактеру й матеріальні об’єкти: вп’яте у місті тро

щать скульптуру Писанкового лева – подарунок 
від львівської мерії, незважаючи на те що під час 
чергової реконструкції його відновили вже з бе
тону. Можна шукати тут якийсь ідеологічний слід, 
але якими ідеологічними міркуваннями тоді пояс
нити підпал літака, що прикрашав один із тутеш
ніх скверів?  
Чому весь цей абсурд відбувається саме в Лу
ганську, чому заголовки місцевих новин вида
ються такими, ніби над ними працював Кафка 
або Йонеско? Звідкіля беруться осатанілі ма
жори, відкушені пальці, депутати-самураї, роз
трощені арабські фастфуди та львівські скульп
тури? 
Мені здається, що причина цього в певній фру
страції, у якій перебуває Луганщина за правління 
президента Януковича та яка спіткала і місцеву 
еліту, і звичайних людей. За часів Віктора Ющенка 
регіон був певним антиподом «помаранчевій» 
Україні, форпостом протилежних цінностей. Тут 
шанували російську мову, засуджували збли
ження із Заходом, демонстративно пишалися ра
дянським минулим і зневажливо ставилися до 
власне українського. Але цей спектр поглядів був 
певною ідентичністю, навколо якої символічно 
об’єднувались і заможні, і бідні. І головне  – всі 
жили мрією реваншу за 2004-й: «Наші прийдуть 
– і запанують в Україні спокій та покращення 
життя». 
І ось ці «наші» прийшли. Дуже швидко виявилося, 
що покращення життя поширюється лише на 
дуже вузьке коло друзів і родичів Віктора Федоро
вича. І навіть луганським керманичам ПР, які 
стільки зробили для його перемоги, не знайшлося 
гідного місця біля трону. Зараз на плаву з тих не
багатьох покликаних до влади луганських зали
шився хіба що Єфремов, та й то він у дуже хиткому 
становищі. Виявилося, що гордовите «у луган

ських власна гідність» – це 
фейк, фікція, яку на хліб не 
намажеш. І тут у всіх почало 
«зносити дах». 
Нині Луганщина ні в що не ві
рить, у головах тутешніх меш
канців цілковитий безлад і 
хаос. Колишні цінності вияви
лися примарою, чужі прийма
ються важко, нових ніхто не 

пропонує. Тому абсурд існування більшість 
уже починає вважати нормою життя. Люди 

розгублені, а тому агресивні. 
Можна було б підсумувати, що зараз регіон пробу
джується до свідомої боротьби за свої права, що на
ростає протестна активність, що люди прозрівають. 
Але це було б видаванням бажаного за дійсне. Вод
ночас можна сказати впевнено: ця розгубленість, 
цей хаос, що вирують тут і лякають, набагато кращі, 
ніж залізобетонні переконання та впертість моїх 
земляків, які панували тут ще кілька років тому. 
Може, цей way bizarre і є шляхом до одужання. 

НАВіТь ЛУГАНСьКИМ 
КеРМАНИчАМ ПР  
Не ЗНАйШЛОСЯ 

ГіДНОГО МіСЦЯ БіЛЯ 
ТРОНУ
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В 
уряді не приховують, що в держави просто 
бракує коштів на всі пільгові категорії гро-
мадян. «Задовольнити вимоги всіх ми не 
зможемо. У нас на це немає грошей», – зізна-

вся віце-прем’єр Сергій Тігіпко. Нинішня соці-
альна політика вже давно межує з популізмом. До 
неї доклала руку сама ж ПР, яка напередодні пре-
зидентських виборів 2004 року провела через пар-
ламент чимало популістських законів, розрахову-
ючи на електоральну підтримку, а згодом – щоб 
дошкулити новій помаранчевій владі (про це, зо-
крема, зізнався регіонал Ярослав Сухий, коменту-
ючи голосування його соратників по партії за за-
кон про соціальний захист дітей війни). Місцеві й 
західні експерти вже давно настійливо радять як 
нинішньому складу Кабміну, так і всім його попе-
редникам зменшити дефіцит держбюджету за ра-
хунок обмеження невиправданих витрат. Команда 
Віктора Януковича натомість вирішує проблему в 
досить оригінальний спосіб. Влада готова запрова-
дити для українців ледь не податок на повітря й 
при цьому і далі коштом держави задовольняє свої 
службові та бізнесові потреби.  

Цинізм в зеніті
Щоб «збалансувати» бюджет, влада скорочує 
соціальні програми і збільшує витрати 
на себе саму

Автор: 
Аліна Пастухова, Юрій Ніколов 
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Бєзпрєдєльщікі
е

стонських бізнесменів викинули з державного 
тендера, бо вони не дали розписки про від
мову від наміру зайнятися корупцією. Зате пе
реможці виявилися такими білими і пухнас

тими, що відразу подумалося: це нам, а не естон
цям місце в Євросоюзі. Ми швидко навчимо цих єв
робюрократів вести державний бізнес без зловжи
вань…
Управління з переробки газу та газоконденсату 
державного підприємства «Укргазвидобування», 
що є дочірньою компанією НАК «Нафтогаз Укра
їни», вирішило придбати кілька тонн речовин для 
виробничих потреб: депресорні присадки, де
емульгатори, інгібітори тощо. У суворій відповід
ності до закону харківські газовики опублікували 
оголошення про майбутній тендер у «Віснику дер
жавних закупівель» і копію в міжнародному ві
снику.
В Естонії знайшлася фірма, яка зацікавилася мож
ливістю заробити в наших пампасах. Пайове това
риство Indore Chemical постало перед ясні очі тен
дерного комітету філії «Укргазвидобування» в селі 
Базилівщина Машівського району на Полтавщині. 
Здавалося б, тут і має відбутися свято євроінтегра
ції. Але поява іноземців геть не вразила українців, 
які влаштували естонцям торжество законності. 
Їхня пропозиція була розглянута під мікроскопом 
антикорупційних настроїв наших клерків. І викри
лися страшні речі.
Естонці прибули на наш конкурс сповнені злочин
них намірів. Як вказано в протоколі розкриття про
позицій, у паперах Indore Chemical не було аж 10 
різноманітних довідок, зокрема й письмового 
зобов’язання учасника щодо відсутності намірів 
або вчинення свідомих чи несвідомих дій, спрямо
ваних на встановлення домовленості між двома або 
кількома учасниками процедури закупівлі.
Понад те, естонці не надали ще дев’ять паперів, що 
відповідно до українського законодавства дало б 
підстави вважати їх людьми, з якими можна мати 
справу. Не було в бізнесменів 
із Євросоюзу довідок і про 
наявність матеріально-тех
нічної бази та працівників, 
які мають необхідні знання 
та досвід, а також про те, що 
їхні представники на україн
ському тендері не сиділи в 
тюрмі за корупційні зло
чини. 
Чи можна уявити собі ступінь зухвалості та 
зверхності естонців? Приїхали, сповнені по
горди, ціну за свою продукцію вказують у євро… А 
довідок немає. Тож нехай торжествує справедли
вість!
Полтавські газовики у суворій відповідності до за
кону про здійснення державних закупівель сум
лінно перерахували в протоколі весь склад злочину 
естонців. А коли з міжнародними аферистами було 
покінчено, почався нормальний, виважений і на всю 
голову законний тендер. Тобто вибір постачальника 

НИНіШНі чИНОВНИКИ 
МОЖУТь З ЛеГКіСТЮ 
ДОВеСТИ ЮРИДИчНУ 
чИСТОТУ БУДь-ЯКОї 

ОБОРУДКИ

хімічної продукції між учасниками закупівлі, що 
залишилися після вигнання пройдисвітів.
Таких було двоє – мінімально необхідна кіль
кість учасників для проведення тендера за про
цедурою відкритих торгів: ТОВ «Чед-Насад» і 
ТОВ «Райагрострой-Перспектива».
У цих конкурсантів є багатий досвід участі в дер
жавних закупівлях. Вони прекрасно знали, який 
саме стосик папірців треба пред’являти лицарям 
закону в тендерних комітетах, щоб комар не підто
чив носа. Не підточив він і в нашому випадку.
Полтавські газовики все уважно вивчили і дійшли 
висновку: саме з-поміж цих молодців і слід виби
рати, а естонців треба забути як поганий сон. При
чому забули так, що навіть не вписали в протокол, 
яку ж саме ціну за свій товар просили іноземці. Ма
буть, вона була така смішна, що потенційних ко
рупціонерів вирішили не ганьбити ще більше. 
Натомість українські фірми були як на підбір. З 
пов ним пакетом документів. Обидві зареєстровані 
в Сімферополі. В обох засновники – мешканці Хар
ківщини. В однієї статутний капітал 50 тис. грн, в 
другої – 42 тис. Кого ж обрати? Звичайно, того, хто 
пропонує дешевше. Тут перевага виявилася на боці 
молодості. «Чед-Насад», утворений лише рік тому 
зі статутним капіталом 50 тис. грн, виграв із пропо
зицією 5 556 777 грн. Це було аж на 493 грн менше, 
ніж у «Райагрострой-Перспективи» (заснована 
«дрімучого» 2007 року, статутний капітал «жалю
гідний» порівняно з «Чед-Насадом», що повною мі
рою відображає, наскільки стіл і стілець керівника 
в одній конторі дорожчі, ніж в іншій).
Те, що різниця між цінами конкурентів становила 
лише дев’ять тисячних відсотка, абсолютно не зля
кало державних замовників. Бо ж кримські 
харків’яни надали довідки, що вони не збираються 
вступати в змову і погоджувати між собою ціни. А 
ось папірець про 0,009% український закон не ви
магає.
Нинішні чиновники можуть з легкістю довести 

юридичну чистоту будь-
якої оборудки. Вони ж і 
справді невинні, що про
стаки з Євросоюзу приїхали 
в Україну, не маючи жод
ного уявлення про вимоги 
нашого законодавства, яке 
жорстко стоїть на засадах 
боротьби з корупцією. Тому 
5,5 млн грн. було розпиляно 

в суворій відповідності до закону. І можна не 
звертати уваги на рейтинги на кшталт Doing 

Business-2012, у якому Україна посідає вже 152-ге 
місце (тобто 30-те з кінця серед держав усього 
світу за індексом сприятливості діловому середо
вищу), Естонія – 24-те згори. А на Банковій мо
жуть і далі показувати ображене обличчя в бік 
Європи, яка не хоче брати їх до себе ось такими, 
якими вони є. Бо це ж звідти приїжджають бєзп
рєдєльщікі без довідок, а ми ж живемо чітко за 
законом. 

Автор:  
Юрій 

Ніколов
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C
тартувала чергова реформа 
від чинної влади – справа 
дійшла до Укрзалізниці, 
монополіста на ринку за

лізничних перевезень. Експерти 
визнають, що вона справді по
трібна, але, як завжди, у нас хо
роші наміри цілковито не збіга
ються із суворою дійсністю. Не 
провівши загального аудиту й 
оцінки всіх активів підприєм
ства, реформу розпочали з удару 
по пасажирах та працівниках 
найнижчих ланок. 

КВИТКИ ПРОТИ НОчі
«Коли ж ці сволоти вже заспо
кояться та дадуть спокійно їз
дити», – лютує біля кас на Пів
денному залізничному вокзалі 
Києва жіночка за 40. Цікав
люся, що сталося і чи не по
трібна допомога. Виявляється, 
пані мала поїхати до родичів у 
Знам’янку, а звідти – до рідні в 
Харків. Зручний для неї поїзд 
Знам’янка – Москва скасували. 

Автор: 
Богдан 

Буткевич 

Фото:
Андрій 

Ломакін

«А ще гірше те, що оце з хво
рими ногами хотіла взяти 
нижню полицю, але мені ка
жуть: «Є тільки верхні, нижні 
не продаємо», – майже плаче 
жінка. – Я їм пояснюю, а ка
сирка кричить: «Ну не маю я 
права за новими циркулярами 
продавати нижні, допоки всі 
верхні не розпродані».

За задумом керівництва УЗ, 
це робиться для того, щоб не чі
пляти заради кількох пасажирів 
зайві вагони. Мовляв, якщо є по
пит, тоді робимо ще один вагон, 
якщо ні, то ні. Нібито цілком ло
гічно. Проте з погляду звичай
ного пасажира абсолютно не
зрозуміло, що в такому разі ро
бити людям похилого віку, ро
динам із дітьми, парам, просто 
компаніям, які хочуть їхати в од
ному купе й бажають одразу ви
купити й верхні, й нижні місця – 
головне, щоб поруч.

Верхні полиці – вершина 
айсберга. Нині триває перший 
етап радикальної реформи Ук
рзалізниці. Він розпочався зі 
скасування 23 поїздів внутріш
ніх та зовнішніх маршрутів. У 
2012 році УЗ планує зменшити 
річний обіг пасажирських поїз

дів на 25% (зі 160 до 121 пари, з 
них 30 нічних маршрутів) і далі 
урізати кількість станцій, на 
яких вони зупиняються. Для 13 
маршрутів зменшать періодич
ність курсування, а з 50 потягів 
знімуть причіпні вагони. Та
кож на Придніпровській та 
Одеській залізницях планують 
на 1,5 тис. скоротити кількість 
зупинок. Щоб трохи притлу
мити пристрасті, на новорічні 
свята УЗ пустить кілька додат
кових поїздів – фактично ко
лишніх рейсових, але після них 
люди відчують нововведення 
пов  ною мірою.

За оцінками експертів, в 
українських реаліях відмови
тися від нічних маршрутів не
можливо: відстані не ті, не ка
жучи вже про стан залізничних 
колій, які треба цілковито пере
укладати для запуску сучасних 
швидкісних потягів. На наяв
них вони не зможуть їздити 
швидше ніж 160 км/год – це ме -
жа за технікою безпеки. 

Укрзалізниця має твердий 
намір зробити пасажирські пе
ревезення прибутковими. Її 
кроки задля досягнення цієї 
мети прогнозовані: зменшення 

експрес          у нікуди

Укрзалізницю реформують 
за рахунок пасажирів 
і працівників
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КОРУПЦійНі СХеМИ 
ПеРеПРОДАЖУ КВИТКіВ УЖе 
ДіЮТь: ДіЛ  КИ, НАБЛИЖеНі 
ДО УЗ, ВИКУПОВУЮТь їХ, 
ПеРеПРОДАЮчИ ДОРОЖче

витрат на виробництво (кіль
кість потягів та обслуговуючого 
персоналу) і підвищення цін 
для кінцевого споживача. Тобто 
пасажирові доведеться платити 
більше. Аналітики очікують 
зростання цін на квитки вже 
наступного року на 30–60%. 

Що ж стосується денних екс
пресів, то там зростання цін 
може бути взагалі захмарним. 
Подорожчання аж ніяк не 
впли  не на сервіс та комфорт
ність – просто тепер у людей не 
буде альтернативи експресу. 
Принцип пояснив Тижню на 
умовах анонімності один із ви
сокопосадовців в управлінні 
УЗ: якщо є експрес Київ – Дні
пропетровськ, то в результаті 
реформи залишається макси
мум один відповідний нічний 
фірмовий поїзд, решта скасову
ються. Тож якщо на такому по
пулярному напрямку буде лише 
два потяги, то зрозуміло, що по
пит на них одразу зросте в 
кілька разів, а реалізація квит
ків стане стовідсотковою. Як і 
те, що купити їх на ці поїзди 
буде дуже складно і що такий 
екстремальний попит одразу 
призведе до зростання ризику 
корупції в мережі розповсю
дження квитків. Корупційні 
схеми перепродажу квитків уже 
діють: використовуючи систе-   
му інтернет-бронювання, діл-
 ки, наближені до УЗ, заздале
гідь їх викуповують, перепрода
ючи потім дорожче. Цей тренд 
на умовах анонімності Тижню 
підтвердили самі «бариги» на 
вокзалі.

СТАРИМ ТУТ Не МіСЦе
Тамара Володимирівна пропра
цювала провідником понад 20 
років. Останні два від’їздила на 
одному з напрямів, який тепер 
скасували. «Зрозуміло, що ре
форма потрібна, – каже вона. – 
Чимало маршрутів справді не
рентабельні, але ж ці поїзди да
вали роботу багатьом лю
дям – не тільки провідникам, а 
й працівникам станцій, колій, 
залізничних вокзалів тощо. 
Мені 56. І ось на початку жовтня 
всій моїй бригаді – а там із моло
дих лише двоє – натякнули, що, 
мовляв, невдовзі будемо вас ско
рочувати, тож починайте підшу
ковувати роботу». 

Проте це ще не найгірший 
варіант. Адже, за словами про
відника Сергія (прізвище не на

зиваємо на його прохання. – 
Ред.), найбільша проблема на
віть не з працівниками похилого 
віку, а з молодими, яким не буде 
роботи, бо не вистачатиме ваго
нів і маршрутів. Річ у тому, що 
Укрзалізниця списує величезну 
партію з 202 пасажирських ва
гонів зі складу нічних поїздів. 
Це дуже велика цифра, врахову
ючи, що за останні 10 років 
усього було закуплено, за да
ними УЗ, лише 550 нових. Із 7 
тис. пасажирських вагонів що
найменше тисяча в неробочому 
стані, а близько третини майже 
вичерпали свій ресурс.  

«Для того самого експресу, 
навіть якщо в ньому більше ва
гонів, ніж у звичайному поїзді, 
потрібно менше провідників, – 
пояснює Сергій Лучук. – Як мі
німум тому, що не потрібні змін
ники на нічний час, одна особа 
цілком впорається з цілим ваго
ном, навіть враховуючи, що за 
день доведеться з’їздити до 
місця призначення і назад. 
Ніхто не триматиме на роботі 
зайвих людей. Але куди йти пра
цювати фаховим залізнични
кам, окрім залізниці, незрозу
міло абсолютно». 

Сергій також підтверджує, 
що керівництво УЗ взяло курс 

на скорочення колективу. «За
раз по всіх залізницях трива
ють жорсткі перевірки, – ствер
джує він. – Відшуковують най
менші провини, щоб викидати 
людей. Бо ж скасування марш
руту за законом не є приводом 
для скорочення. Тому тепер усі 
провідники бояться. Попутни
ків майже не беруть, вантажі – 
тільки через начальника по
їзда. А це ж величезний приро
біток для всіх нас, власне, голо
вне джерело прибутку, бо зарп
лати не такі вже й великі – 3–4 
тис. грн».  

Його слова цілком підтвер
джуються оцінками профспі
лок Укрзалізниці, за якими за
плановане скорочення паса
жирського руху позбавить ро
боти щонайменше 25 тис. осіб із 
80 тис. працівників цієї галузі.

КіНЦеВА ЗУПИНКА
Скасування багатьох поїздів 
відкриває ще одну суттєву соці
альну проблему – становище 
невеликих містечок, де саме за
лізничні станції є єдиним спо
собом і засобом виживання. Та
ких полустанків по всій країні 
дуже багато. Мабуть, усі вже 
звикли до бабусь із пиріж
ками – пивом – морозивом на 
єдиній платформі, дехто навіть 
купує, іноді не розуміючи, що ці 
5–10 грн для місцевого насе
лення є чи не єдиним способом 
заробити хоч щось в абсолютно 
депресивних місцинах.

Наприклад, одним із 23 по
їздів, що вже скасовані, є № 70Д 
Маріуполь – Львів. Одна з про
міжних станцій, яку він прохо
див, – «Просяна імені Приклон
ського В. В.», що в Дніпропе
тровській області у селищі місь
кого типу Просяна. За даними 
Держкомстату, населення цього 
смт становить 5,6 тис. Єдині ро
ботодавці тут – каоліновий ком
бінат, що давно працює не на 
повну потужність, та згадана 
залізнична станція, через яку 
проходить кілька поїздів. 

«Окрім львівського транзи
том через нашу Просяну йдуть 
поїзди Ростов – Кишинів та 
Київ – Маріуполь, – пояснює 
місцевий мешканець Олег. – 
Якщо російський залишиться, 
то ходять чутки, що київський 
невдовзі направлять якимось ін
шим шляхом. Якщо поїзди при
пинять ходити, всіх звільнять».

Навіть місцеві органи само
врядування почали протестувати 
проти такого повільного вбивства 
своїх міст. Уже висловили свою 
стурбованість Чортківська та 
Знам’ян  ська міські ради. На спо
лох почали бити й правозахис
ники. Зокрема, Українська Гель
сінська спілка нещодавно зро
била заяву, у якій висловила зане
покоєння такими намірами УЗ. 
На її думку, скорочення маршру
тів залізничного транспорту, які є 
фактично єдиним способом до
ступу до багатьох місцевостей, – 
порушення права громадян на 
свободу пересування.

Курс на денні швидкісні по
їзди, незважаючи на нібито про
гресивність, створить для поді
бних до Просяни містечок ве
ликі проблеми. Адже для екс
пресу головне – швидкість руху, 
тому якщо в нього десь і будуть 
зупинки, то у великих містах. 

706,4
млн грн  

чистого прибутку 
планує отримати 

Укрзалізниця  
на кінець 2011 

року, ї ї видатки  
на діяльність  

сягнуть

50,7
млрд грн,  

зокрема сплата  
податків –

12,6
млрд грн

За даними  
Кабінету Міністрів

Заплановане  
скорочення  

пасажирського 
руху позбавить  

роботи  
щонайменше 

25 тис. 
осіб
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Б
унти й революції почи
наються завжди несподі
вано. Особливо для авто
ритарної влади. Ще 

вчора все було тихо й любо, аж 
раптом мітинги протесту в сто
лиці й по всій величезній кра
їні. Але ж ознаки інкубацій
ного періоду для різкого під
няття температури в суспіль
стві були такі виразні, що 
тільки сліпий міг їх не заува
жити. Адже обсвистали Путіна 
в комплексі «Олімпійський» не 
випадково й не зненацька. Та 
не такі в Росії правлячі діархи, 
щоб звертати увагу на всілякі, 
як їм видавалося, дрібниці. 

Мітинг на Болотній площі в 
Москві й схожі зібрання про
тесту у 80 містах величезної кра
їни, вірогідно, стали цілковитою 
несподіванкою для влади. У 
якийсь момент вона навіть роз
губилася. Хто міг би подумати, 
що протест проти підтасовувань 
і фальсифікацій набуде такого 
масштабу. У крайньому разі по
кричали б діячі позасистемної 
опозиції, щось вичавили із себе 
комуністи та есери з партії 
«Справедливая Россия» і справа 
на тому скінчилася б. Так було 
завжди, але не цього разу.

Політична сліпота правля
чого в Росії режиму не лише в 
тому, що він проґавив явні 
ознаки наростання протестних 
настроїв чи проігнорував їх. Він 
проспав куди значніші, можна 
сказати, тектонічні зрушення в 
суспільстві. До речі, їх свого часу 
не помітив і режим Леоніда 
Кучми, а тепер не бачить нова 
українська влада. Йдеться про 
формування середнього класу, 
який набирає сили. Саме він був 
рушієм відповідних революцій в 
Україні та Грузії, а ще раніше в 
Сербії. І це принципово відрізняє 
тодішні події й нинішні в Росії від 
того, що відбувалося в Тунісі та 
Єгипті, а тепер в Сирії.

Ці люди не прийшли на Бо
лотну площу трощити й розби
вати, їм цього не треба. Їх обра

Автор:  
Юрій Райхель

Напередодні  
Снігової  
революції?

Путін набридає 
росіянам,  
але президентом 
буде
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Європарламент 
закликав владу РФ 
провести повторні 

вибори до 
Держдуми, 

зареєструвавши всі 
опозиційні партії

25-50
тис. людей  
зібралося  

на Болотній площі 
в Москві

КРИЗА ВеРХіВ НАЯВНА,  
АЛе Це Не ОЗНАчАЄ, 
НіБИ НИЗИ ГОТОВі  
СКИДАТИ РеЖИМ

жає і принижує брутальне ігно
рування всього того, що є само 
собою зрозумілим у західних 
країнах. Фальсифікації на вибо
рах не причина, а привід для 
виступів, свого роду постріл у 
Сараєві. Вибух обурення викли
кав рішення діархів провести 
рокіровку в короткий бік, пові
домивши країну для проформи. 
До народу поставилися як до 
отари мовчазних баранів. Таке 
вже кілька разів російським 
правителям сходило з рук; та 
скільки мотузку не плети, кі
нець їй буде. Ось він і настав.

Білі стрічечки, мітинг у Мо
скві без ексцесів, хоча в низці ін
ших міст вони все-таки були, ко
ректну поліцію, що дістала від
повідний наказ, – усе це багато 
хто розцінив як початок Снігової 
революції. Може, вона станеться 
в далекій перспективі, але поки 
що лише точаться авангардні бої 
з незрозумілим результатом. Із 
кількох причин.

По-перше. Одна ластівка – 
то ще не весна. А тим більше 
один мітинг іще не потужний 
рух. Криза верхів наявна, але це 
не означає, ніби низи готові ски
дати режим. П’ять вимог, вису
нутих владі, мають не глобаль
ний характер – у них просто ви
кладено загальнодемократичні 
умови, як-то звільнити політич
них в’язнів. Навіть серйозніший 
пункт – провести чесні й про
зорі вибори – розхитує владу в 
разі виконання, але не означає 
її негайної зміни. Була б вона в 
Росії розумніша і гнучкіша, то 
легко могла б усе це обернути на 
свою користь. Це як вимога вось
мигодинного робочого дня на 
початку попереднього століття. 
Власне, суто економічна й соціа-
льна, але така, що стає політич
ною за певних ситуацій. У краї
нах Західної Європи вона так і 
залишилась елементом тред-
юніонізму, у царській Росії пе
ретворилася на одну з найваж
ливіших політичних вимог. Зна
ючи погляди, які панують у 
московських коридорах влади, 
важко повірити, що там підуть 
на істотні поступки протесту
вальникам, та на початку про
цесу можливі будь-які сценарії 
його розвитку.

По-друге. Означилося певне 
консолідування опозиції: ство
рено організаційний комітет «За 
чесні вибори»,  а проте, відбува
ється воно на випадкових і 

кон’юнктурних засадах. Легко 
дружити проти когось, куди 
складніше порозумітися потім. 
Узагалі важко уявити, щó спіль
ного в комуністів та есерів із лі
бералами навколо Нємцова, Ка
сьянова й, можливо, Кудріна. 
Тим паче що ліберали не єдині, 
їх роздирають проблеми особис
тих амбіцій та відвертого вож
дизму. 

По-третє. Яка ідеологія ре
волюції? Демократія – це не 
ідео логія, а інструмент. Зазна
чені в п. 2 чинники є наслідком 
відсутності ідеологічної основи. 
За що боротися? За чесні ви
бори? Мета гідна, але хто на них 
буде переможцем? Велике пи
тання. Чи думали борці з авто
ритаризмом на каїрській площі 
Тахрір, що ісламісти радикальні 
й помірковані стануть фіналіс
тами вільних виборів?

По-четверте. На глобальний 
перегляд результатів парла
ментських і місцевих перегонах 
влада не може піти за визначен

ням. Не лише з політичних, а 
навіть із психологічних мірку
вань. Не такого виховання Путін 
і К°. Значить, залишаються ви
бори президентські. Але тут 
проти опозиціонерів грає най
важливіший часовий чинник, а 
з ним і адміністративний.

Кандидатів у президенти мо
жуть висувати парламентські 
партії, представлені в Держав
ній думі. Для самовисування не
обхідно зібрати 2 млн підписів із 
низкою умов і досить складною 
системою реалізації. Варто та
кож врахувати відкриту і прихо
вану протидію влади, в руках 
якої потужні адміністративні та 
поліційні важелі. І все це треба 
зробити до 16 січня 2012 року, 
тобто за місяць. Не реально. На 
парламентську диванну опози
цію сподіватися годі. Там такі 
самі, як і в Кремлі. Вони 
близнюки-брати. Якщо в ре
зультаті можливої Снігової ре
волюції станеться заміна шила 
на мило, то який сенс в усій цій 
катавасії?

По-п’яте. Продовження по
переднього. Місяці й роки від

лучення від ефіру лідерів поза
системної опозиції призвели до 
того, що обиватель про них ні
чого не знає, а якщо й знав, то 
міцно забув. Хоча федеральні 
канали в репортажах про мі
тинг на Болотній площі вперше 
за роки показали Касьянова, 
Нємцова, Рижкова, Чірікову, 
цілком упевнено можна ска
зати, що подібне не повторюва
тиметься у великих, придатних 
для пропаганди масштабах. 
Мільярдер Прохоров, невдалий 
лідер партії «Правое дело», за
явив, що він бажає взяти 
участь у виборах президента і 
створив необхідну інфраструк
туру для збору підписів. Якщо 
влада йому не заважатиме, то в 
очах опозиції він бачитиметься 
засланим козачком. Коли в 
нього почнуться прикрощі з 
фіскальними та іншими орга
нами, реєстрації йому не ба
чити. Тож куди не кинь, а все 
наверх дірою. І станеться так із 
будь-яким можливим кандида
том від позасистемної опозиції.

Зрештою, не слід переоці
нювати лібералізму російського 
суспільства, вихованого довгою 
історією на патерналістських 
засадах. У Росії завжди любили 
сильну владу й сильних вождів. 
Мислити самостійно, відпові
дати за себе, свою сім’ю, дер
жаву величезна кількість ро
сіян не хоче, боїться цього, тож і 
сприймає таких людей з осторо
гою. До приватної власності за
вжди ставилися з ледь прихова
ною ненавистю, господар, при
ватник був об’єктом обструкції. 
Відняти й поділити – улюблене 
заняття. Владу не люблять, але 
й змінювати щось кардинально 
більшість просто не готова. Й 
очільники з такої найважливі
шої ментальної обставини обо-
в’яз ко во скористають  ся. Досвіду 
вони мають у цьому надміру.

Авангард не перемагає в ге
неральних битвах. Та й про 
успіх першої з них можна буде 
говорити тільки після 24 
грудня, на яке призначено 
черговий мітинг. А потім два 
п’яні тижні січня й тяжкий 
для голови вихід із похмілля. 
Кремль сподівається, що на
род заспокоїться, принаймні 
до березня. А там диви – й 
ряба вивезе. Водночас в Росії 
заведено довго запрягати, але 
вже потім мчати щодуху. 
Знати б іще, куди… 
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ірреальність Realрolitik
Сесіль Весьє розмірковує про параметри сучасних диктатур  
та ресурси спротиву авторитарним режимам

В
икладачка Реннського 
університету, доктор по
літології російських та ра
дянських студій Сесіль 

Весьє – одна з найкращих за
хідних фахівців з історії диси
дентського руху та життя інте
лігенції в СРСР. Її остання 
книжка «Інженери людських 
душ» досліджує механізми по
літичних маніпуляцій у середо
вищі радянських письменників. 
Інші теми публікацій фран
цузької дослідниці: пропаган
дистські впливи у кіномисте
цтві, сучасні громадянські про
тестні рухи. 

У. Т.: Наскільки – на рівні до-
слідницької термінології – пра-
вомірно вважати, що в Білорусі 
та Росії вже відбулися дикта-
тури? 

– За якими критеріями ви
значати диктатуру? Перше – 
владу зосереджено в руках однієї 
особи чи невеликої групи лю-   
дей. Друге – немає поділу влад. 
Третє – скасовано індивідуальні 
свободи громадян. Для Росії з Бі
лоруссю все це більше відповідає 
дійсності, навіть якщо устрій 
двох країн відрізняється. Почи
наючи від 2000 року, Путін та 
його клан «тримають» свою кра
їну й не збираються випускати її 
з рук. Судочинство та медіа за
лежні від влади, громадянські 
свободи обмежені, вибори – не
вільні й нечесні...

У. Т.: Які ресурси спротиву да-
вали дисидентам змогу проти-
стояти системі, значно сильні-
шій за них?

– Головний ресурс – любов 
до своєї країни. Хто бажає жити 
за тоталітарного режиму? Ба
чити, як рідні діти й онуки по
терпають від диктатури? Сила 
дисидентів – це прагнення до 
правди, заперечення свавілля, 
відмова від насильства. Цим лю
дям вдалося перемогти страх.

Спілкувалася  
Алла Лазарева

Деякі з них розуміли: Радян
ський Союз приречений. Прига
дуєте книжку Андрєя Амальріка, 
написану наприкінці 1960-х ро
ків? Вона називалася «Чи існува
тиме СРСР після 1984 року»? Со
лженіцин також завжди казав, що 
повернеться до звільненої Росії.

Багато хто сьогодні усвідом
лює уразливість РФ. Країна жи -
ве за рахунок збуту сировини. 
Продає деревину, щоб купувати 
папір. А далі? У Білорусі справи 
ще гірші. Вона відгородилася від 
своїх сусідів та від поступу істо
рії. Пробудження буде жорсто
ким: в економічному, соціологіч
ному, політичному сен  сі. Росії, 
Україні та Білорусі реформ так 
чи так не оминути. Запізнення 
лише додасть болю.

Авторитарні режими ви -
даються сильними, бо трима
ються на брута  ль  ності й системно 
використовують про  ти своїх гро
мадян силові структури. Але, по 
суті, це доказ слабкості: до сили 
вдаються тоді, ко  ли не можуть 
переконати. СРСР, що видавався 
таким потужним, розвалився, бо 
його економіка не трималася 
купи впродовж кількох останніх 
десятиліть. Побоююся, що така 
ситуація може настати невдовзі в 
Росії.

У. Т.: чи може найближчим ча-
сом в Україні, Росії та Білорусі 
здійнятися нова хвиля дисидент-
ства?

– Зауважу: не всі радянські 
дисиден  ти вимагали від влади 
відповідності ідеалам кому
нізму! Така ситуація була ха
рактерною для 1960-х років, 
коли чимало дисидентів і 
взагалі інтелігенції ві
рили, як-то в Чехословач
чині та інших європей
ських державах, ніби в 
країнах радянського 
блоку міг існувати со
ціалізм «із люд
ським обличчям». 
Далі, аж до 1980-х, 
частина дисиден
тів визначала себе 

марксистами, але це була зовсім 
не більшість. Упродовж 1970-х 
дисидентський рух почав посту
пово віддалятися від комуніс
тичних поглядів, що їх і так поді
ляли не всі.

Згадайте українця генерала 
Григоренка. Він народився 1907-
го і 20-річним із переконань при
став до комуністів. У 1964-му його 
ув’язнили, а потім кинули до пси
хіатричної лікарні за те, що він 
створив... Союз боротьби за відро
дження лєнінізму! Переконаний 
у справедливості більшовицького 
дискурсу, цей чоловік заповзявся 
боротися з бюрократією та відсут
ністю народних прав! Ця чесна, 
смілива людина розпочала 
тоді надзвичайно склад  ну 
моральну роботу над со
бою, щоб проголосити 
в 70-річному віці: «Я 
перестав бути кому
ністом, навіть по
при те що майже 
все своє життя за
хищав цю док
трину». Він не 
приховував, яким 
«болісним був 
розрив», але прого
лосив, що не вірить 
більше «в жодну кому
ністичну тео
рію – ні в 
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ДО СИЛИ ВДАЮТьСЯ ТОДі, 
КОЛИ Не МОЖУТь 
ПеРеКОНАТИ

марксистську, ні в лєнінську, ні в 
яку іншу». Він заявив тоді: «У 
світі не існує жодної комуністич
ної держави, яка не розчавила б 
свого народу, не позбавила його 
всіх людських прав, не знищила б 
свободи й демократії».

Активний дисидентський рух 
розпочався з різкої відмови від 
повернення до сталінізму та його 
методів. Отже, гасло 1960-х років 
справді було: «Сталінізму – ні, лє
нінізму – так». Але згодом багато 

хто зазнав внутрішньої еволюції, 
подібної до григоренківської. Тож 
вони поступово відмовилися від 
усіляких «ізмів» – цих ідеологіч
них систем, які в ім’я економічної 
чи інтелектуальної користі або ж 
політичних здобутків калічать 
людські долі й приносять у 
жертви життя.

Ось чому дисидентська бо
ротьба невід’ємна від змагань за 
права людини, навіть якщо вона 
саме ними не обмежується. Чи 
сучасна Росія, наприклад, пова
жає власні закони? На жаль, ні. 
Російська Конституція дозволяє 
вільні демонстрації, але на прак
тиці місцева влада часто їх забо
роняє, хоча в Конституції навіть 
згадки немає про такі «дозволи»! 
Пригадуєте, як рок-співак Юрій 
Шевчук запитав у Путіна про 
марш незгодних? Путін тоді ска
зав, що існують правила й хо
дити маршем під лікарняними 
вікнами не можна. Але хто зби
рався ходити під шпиталем? Пу
тін каже, що влада дослухати
меться до конструктивної кри
тики, але насправді ті, хто бере 
участь в акціях протесту, регу
лярно зазнають тиску, заляку
вань... Утім, це не завадило росій
ському прем’є  рові відповісти 
Шевчукові, що «без нормаль

ного розвитку демократії Росія 
не розвиватиметься».

Чи здійметься невдовзі 
нова хвиля дисидент
ського руху? Так і ні. Опо
зиція існує в Україні, Бі
лорусі та Росії. Вона 
дуже неоднорідна за 
вимогами й політич
ними вподобаннями. 
Чи відповідає вона 
визначенню та 
принципам кла

сичного дисидентства? Мож
ливо, але не завжди. Україна 
свого часу довела, що суспільство 
здатне об’єднаними зусиллями 
зупинити фальсифікації під час 
виборів. Багато політиків бо
яться помаранчевих революцій 
як вогню. Чесні вибори, зви
чайно, не панацея, але...

У. Т.: Ніколя Саркозі, звертаю-
чись до тунісців, лівійців та єгип-
тян, каже, що шкодує через ко-
лишні добрі відносини з дикта-
торами, які керували цими пів-
нічноафриканськими держа-
вами, й перепрошує, що вчасно 
«не зауважив страждань араб-
ських народів». Попри те, добрі 
відносини між Єлисейським па-
лацом та Кремлем міцнішають 
щодень. Пан Саркозі «не заува-
жує» страждань російського на-
роду чи не розуміє природи ре-
жиму Путіна?

– Лицемірство політиків – це 
бездонна криниця. Ми постійно 
опиняємося перед класичним ви
бором між Realрolitik та повагою 
до моральних цінностей. Кожен 
має право зробити свій вибір сам. 
Особисто я вважаю, що Realpolitik 
дуже часто виявляє себе ірреаль
ною практикою і що рано чи пізно 
життя розвалює всі ці надміру 
прагматичні конструкції. У червні 
1997 року французький прези
дент Валері Жискар Д’Естен при
ймав у Єлисейському палаці 
Брєжнєва. Того самого вечора 
французькі інтелектуали зустрі
чалися з дисидентами: Владімі
ром Буковскім, Леонідом Плю
щем та іншими у приміщенні теа
тру  Рекам’є. У серпні 1991-го того 
самого дня, як у Москві захопив 
владу ҐКЧП, французький пре
зидент Франсуа Міттеран розпо
відав на телебаченні про «свого 
друга Янаєва». Ролі між прези
дентом та громадськістю, зви
чайно, можуть розподілятися по-
різному. Але чи не було б «реаліс
тичнішим» стати 1977 року на бік 
радянських дисидентів, а 1991-
го – на бік Єльцина? Нам, фран
цузам, іще Руссо пояснював: 
«Найсильніший ніколи не є на
стільки сильним, щоб панувати 
завжди, якщо він не перетворить 
своєї сили на право, а покори – на 
обов’язок».

Французькі можновладці 
ціл  ком байдужі до російського 
народу. Вони хочуть газу, нафти, 
доступу до російського бізнесу 
та юрб туристів-багатіїв на Ла

зуровому узбережжі. Не певна, 
що вони справді усвідомлюють: 
доки Росія не стане правовою 
державою, французькі інвести
ції не будуть захищені й залежа
тимуть постійно від свавілля лі
дера – великого чи маленького. 
Час покласти край нестерпній 
варіації «расизму»: міркуван
ням, буцімто ті чи ті народи «за 
визначенням» не здатні до сво
боди, рівності й поваги до права. 
Нібито такі народи «самі напи
тують» залізної руки...

У. Т.: Деякі російські митці, на-
приклад режисер Нікіта Міхал-
ков, активно просувають саме 
таке бачення...

– Звичайно! Бо джерело при
вілеїв таких людей – теорія про 
нездатність. Арабська весна до
вела протилежне: кожна людина 
хоче бути вільною, гідною, захи
щеною законом. Як не втомлю
ється наголошувати відомий 
дисидент Сєрґєй Ковальов, «дер
жави повинні бути на службі в 
громадян, а не навпаки». Як на 
мене, у той час, коли короткозорі 
політики бавляться ілюзіями з 
Realрolitik, громадянські сус
пільства різних країн світу му
сять діяти, називати речі своїми 
іменами та об’єднувати зусилля.

У. Т.: Які, на вашу думку, мож-
ливі механізми взаємодії між 
тими, хто намагається опира-
тися сповзанню своїх країн до 
диктатури, та їхніми однодум-
цями за кордоном?

– Передусім треба спілкува
тися. Розповідати, що діється. 
Нам на Заході слід багато що 
зрозуміти стосовно процесів на 
Сході. Ваша реальність – це для 
нас нагадування: без вільної 
преси та незалежного судочин
ства французи, як і українці, 
теж не вбереглися б від автори
таризму. Демократичні тради
ції працюють лише тоді, коли 
владу врівноважують вільні су -
ди та вільне слово.

Ті на Заході, для кого справді 
важливі принципи прав людини, 
мусять, на мою думку, підтри
мати опозиційні сили в Східній 
Європі, які стоять на близьких їм 
засадах і часто гостро почува
ються ізольованими. Громадян
ські суспільства в країнах колиш
нього СРСР мусять зна  ти – і це 
важливо! – що російській, україн
ській, білоруській владі не вда
лося ввести в оману весь Захід.  

Повну версію 
інтерв’ю 

читайте на сайті 
www.tyzhden.ua
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26 одного 
не чекають
Але чи в правильному напрямку вони 
йдуть? Європейська валютна криза 
розколює Союз: Велика Британія не 
бажає грати за правилами Німеччини 
і Франції

У Великій Британії дехто 
стверджує, мовляв, іще 
20 років тому передбачав 
проблеми євро. Міністр 

закордонних справ Вільям Гейґ 
1998-го в якості лідера Консер
вативної партії запевняв, що 
Європейський монетарний союз 
стане «палаючою будівлею без 
виходів». Цієї осені він зміг не 
без гордощів нагадати про ті 
свої слова.

А ось колишній редактор 
поважного бізнесового видання 
Financial Times Ендрю Ґоверс 
тепер кається: «Рівно 10 років 
тому я палко вітав приготу
вання до запровадження євро... 
Лише тепер стало очевидним, 
що спільну валюту не можна 
було вводити на такому хит
кому фундаменті». Є в Британії 
і такі, хто навіть нині наполягає 
на правильності ідеї євро, але 
їхній час говорити гучно ще не 
настав.

На цьому тлі прем’єр-мі -
ністр Девід Кемерон вдався до 
відчайдушного й сумнівного 
щодо дієвості, але історичного 
кроку, вперше застосувавши 
від імені Великої Британії вето 
на зміни чинної засадничої 
угоди ЄС. Кожна зі сторін на 
європейській арені опинилася 
на своїй власній колії і наразі 
не має жодної можливості для 
маневру. Головний дует Ста
рого світу Меркель – Саркозі 
бачить порятунок спільної ва
люти в тому, щоб зробити фі

Автор: 
Богдан Цюпин, 

Велика Британія

нансову дисципліну суворішою 
для країн єврозони. До більшої 
фіскальної інтеграції вони за
просили не лише 17 держав, що 
вже користуються євро, а всіх 
27 членів ЄС.

Кемерон, який очолює уряд 
третьої за обсягами економіки 
Євросоюзу, заявив, що його 
країна не долучиться до таких 
змін, бо вона євро не користу
ється й не хоче, аби в Брюсселі, 
а не в Лондоні визначали бю
джетні правила й навіть по
датки, наприклад, для британ
ського ринку фінансових по
слуг, обсяг якого перевищує 9% 
усієї економіки Сполученого 
Королівства. У лондонському 
Сіті обурюються намірами Сар
козі та Меркель запровадити 
стягнення на фінансові транз -
акції для наповнення європей
ського бюджету, оскіль  ки біль -
шість із них відбувається у 
Лондоні, а не в Парижі чи 
Франкфурті. Британський пре -
м’єр, захищаючи інтереси свого 
фінансового сектору, вимагав 
вилучень та інших поступок, 
не дістав їх і... пішов. Проблема 
в тому, що за ним наразі не пі
шов більше ніхто, хоча Швеція 
та Чехія ще мають проконсуль
туватися зі своїми парламен
тами перед тим, як остаточно 
ставати до лав інтеграторів.

Тепер навіть у лондонському 
Сіті лунають розгублені голоси 
тих, хто припускає, що Британії 
таки варто було залишатися в 
започаткованому в ЄС процесі – 
задля впливу на рішення, які, 
може, не прямо, але стосувати
муться й Лондона.

НЕ ПОРОЗУМІЛИСЯ.  
Анґела Меркель  
так і не переконала Девіда 
Кемерона пристати до 
європейського загалу

40|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 51 (216) 16 – 22.12.2011

ВПРИТУЛ|Єс



ЄВРОСКеПТИКАМ ПОТРіБНА 
УКРАїНА
Девід Кемерон, звітуючи 12 груд -
 ня в парламенті про свій демарш 
на переговорах у Брюсселі, зая
вив, що одну угоду він таки під
писав там із задоволенням – про 
початок процесу набуття член
ства у ЄС Хорватією. Намаган
ням централізувати євроспіль
ноту Лондон протиставляє де
централізацію і гнучкість. «Я 
хочу, щоб Євросоюз був не моно
літним блоком, а гнучкою мере
жею», – заявив британський 
прем’єр.

Його однопартієць Джон 
Віт    тінґдейл у тиждень вирі
шальних європейських перего
ворів саме збирався до Києва. 
«Ми хочемо бачити Євросоюз, 
який мав би у Брюсселі наба
гато менше централізованих 
повноважень, будучи більш 
відкритою системою для віль
ного пересування товарів, по
слуг і людей між різними краї
нами. Але щоб Брюссель не ви
давав так багато законів. Ці по
гляди цілком збігаються з ба
ченням майбутнього ЄС, який 
був би більшим і включав би 
такі країни, як Україна, й, мож
ливо, інші пострадянські дер -
жа  ви», – пояснював Тижню 
депутат в одній зі старовинних 
кімнат британського парла
менту з посивілими від століть 
кам’яними стінами.

«Інший погляд полягає в 
підтримці тісніше інтегрованої 
федерації, яку пропонують у 
кількох країнах… Британію це 
не влаштовує. Отже, є два різні 
погляди на шляхи розвитку 
ЄС, але британський погляд, – 
переконаний Віттінґдейл, – 
охоплює і такі держави, як 
Україна».

ЄВРОПейСьКА МРіЯ 
Що буде далі з ЄС і Великою 
Британією? Усе гаразд, заспо
коює Кемерон. «Британія зали
шається повноправним членом 
Європейського Союзу, і події ми
нулого тижня цього статусу 
жодним чином не змінюють. 
Членство в ЄС життєво важливе 
для наших національних інтере
сів», – різав прем’єр-міністр по 
живому маргінальних ультраєв
роскептиків на зразок UKIP 
(Партія незалежності Сполуче
ного Королівства).

«Ми країна, яка торгує, і 
спільний ринок нам потрібен 

для торгівлі, інвестицій та ро
бочих місць. ЄС перетворює 
Британію на ворота для інвес
торів до найбільшого спільного 
ринку у світі. До Євросоюзу йде 
половина нашого експорту, і це 
утримує в Британії мільйони 
робочих місць. Членство в ЄС 
також посилює нашу здатність 
просувати власну закордонну 
політику, даючи нам потужний 
голос на світовій арені… Отже, 
ми залишаємось у Євросюзі й 
ми хочемо там бути!» Зауважте, 
що це уривок із промови лідера 
Консервативної партії, який сам 
себе називає євроскептиком. 
Що ж тоді кажуть британські 
євроентузіасти?

«Століттями Європа була 
театром воєнних дій – нині 
вона театр миру. Замість того 
щоб випробовувати нашу наці
ональну силу на полі бою, ми 
робимо це на футбольних по
лях. Суперечки між європей
ськими державами залагоджу
ють у результаті безкінечних 
переговорів у Брюсселі, а не 
збройного протистояння, – на
гадує один із найавторитетні
ших британських дослідників 
сучасної історії, публіцист, окс -
форд    ський професор Тімоті 
Ґартон Еш. – Більшість євро
пейців живуть краще, ніж їхні 
батьки й набагато заможніше, 
ніж діди... Більшість європей
ців переважно живуть за прин
ципом верховенства закону. Ми 
насолоджуємося кодифікова
ними людськими та громадян
ськими правами й можемо за
хищати їх у суді... Ми забува
ємо, наскільки незвичайним є 
такий стан справ у Європі».

Учений перераховує майже 
стільки само й ґанджів сучасної 
євроспільноти, але закликає ці
нувати й розвивати те, що є. 
Для таких євроентузіастів, як 
Ендрю Ґоверс, найбільша за
гроза євро полягає в тому, що 
проблеми з цим «непродума
ним економічним експеримен
том» нині можуть затьмарити 
собою досягнення Європей
ського Союзу й поставити під 
загрозу саму організацію. Але є 
сподівання на краще, бо, як по
казує досвід самого Ґоверса, він 
зі своїми оцінками європей
ських процесів уже глибоко по
милявся. Цілком можливо, що 
побоювання катастрофічних 
наслідків з євро теж виявляться 
помилковими. ф
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«В
аша правда, це ми 
наробили», – ска
зав Бен Бернанке 
Мілтонові Фрідма-

 ну, виголошуючи промову на 
честь 90-го ювілею нобелів
ського лауреата у 2002 році. 
Мав на увазі його висновок про 
те, що в усіх нещастях Великої 
депресії винні здебільшого чи
новники центробанку. «Але 
завдя  ки вам, – вів далі майбут
ній президент Федерального 
резер  ву, – ми не зробимо цього 
зно   ву». Дев’ять років потому ко
леги Бернанке вітають самі себе 
з дотриманням обіцянки. «Ми 
запобігли Великій депресії», – 
розповів у березні цього року 
виданню Daily Telegraph очіль
ник Банку Англії Мервін Кінґ.

Шок, що спіткав світову еко
номіку 2008 року, нічим не по
ступається тому, після якого по
чалася Велика депресія. За 12 
місяців після економічного піку 
2008-го промислове виробни
цтво скоротилося так само, як і 
впродовж першого року депре
сії. Ціни на акції та масштаби 
світової торгівлі зменшилися 
ще дужче. Тільки цього разу без 
депресії. Тепер обсяг промисло
вого виробництва у світі впав на 
13% – від пікового показника до 
рівня, який упевнено можна 
було назвати глибокою реце
сією, однак у 1930-х роках він 
скоротився приблизно на 40%. 
Безробіття у США і Європі ледь 
сягнуло 10% за нинішньої 
кризи, а в 1930-х воно переви
щило 25%. Такою разючою різ
ницею в наслідках світ значною 
мірою завдячує урокам, які 
дала людству Велика депресія.

СТРіМГОЛОВ У ПРіРВУ
У 2000-х стимулювати еконо
міку було значно легше, ніж у 
1930-х. Система соціального за
хисту, запроваджена після де
пресії, означає, що сучасні без
робітні можуть витрачати біль-
 ше, а це створює буфер на випа

док рецесії без будь-якого ак
тивного втручання влади. Дер
жави більш розслаблено вирі
шують проблеми дефіциту бю
джету й контролюють значно 
більші част  ки національних 
господар  ств. Запроваджений 
після краху 1929 року прези
дентом Гербертом Гувером 
план порятунку, що включав 
виділення бюджетних коштів 
на створення громадсь ких ро
бочих місць, скорочення дер
жавних видатків та податків, 
коштував менше ніж 0,5% ВВП 
США. На відміну від нього план 
стимулювання Барака Обами 
був вартий 2–3% ВВП у 2009 й 
2010 роках. Весь бюджет Гувера 
становив лишень 2,5% ВВП; у 
руках Обами – 25% ВВП бю
джету і 10% дефіциту.

У 1934-му Рузвельт збіль
шив державні видатки до 10,7% 
обсягу виробництва, однак на 
той момент американська еко
номіка вже сильно зростала. До 
1936-го ВВП з поправкою на ін
фляцію повернувся до показни
ків 1929 року. Ефективність ви
трат на втілення Нового курсу 
досі викликає суперечки. Деякі 
економісти, наприклад Джон 
Кокрейн з Університету Чикаго 

й Роберт Барро з Гарварда, 
стверджують, що користь від 
них була нульова. За їхніми 
словами, бюджетні заходи ні
коли не спрацьовують.

Навіть ті, хто вважає інакше, 
вірять, що у 1930-х бюджетні 
видатки на стимулювання еко
номіки були менш важливі за 
кредитно-грошову політику, в 
якій вони вбачають основну 
причину всіх лих. У науковій 
роботі 1989 року Бернанке й 

Мартін Паркінсон, який тепер 
обіймає високу посаду в австра
лійському Міністерстві фінан
сів, на  писали, що «Новий курс 
швид  ше «проклав шлях» до 
природного оздоровлення еко
номіки», а не сам його забезпе
чив. Інші, як-то Пол Круґман, 
приписують бюджетним видат
кам для стимулювання еконо
міки більш позитивну роль.

Хоч би яку відносну важли
вість приписували грошово-
кредитній та фіскальній полі
тиці, мало хто сумнівається, що 
одночасне посилення тієї і тієї 
через п’ять років після початку 
депресії призвело до страшної 
повторної хвилі рецесії. Під 
впливом міністра фінансів 
Генрі Морґентау, який пере
ймався 1935-го тим, що «нам 
ніяк не уникнути різкого па
діння, якщо не зможемо продо
вжити скорочення дефіциту 
щороку й не збалансуємо бю
джету», Рузвельт нав’язав Кон
гресу посилення фінансової по
літики у 1937-му.

На той момент державний 
борг сягнув нечуваних 40% ВВП 
(цифра була величезною за 
стандартами того часу, але в ни
нішніх умовах – це лише поло
вина поточного боргу Німеч
чини). Конгрес скоротив бю
джетні видатки, підвищив по
датки й за період від 1936 до 
1938-го позбувся дефіциту на 

МАйБУТНЄ МОЖе ВИЯВИТИСЯ Не НАДТО СВіТЛИМ
2008 року світ ухилився від другої Великої 
депресії, уникнувши помилок, що призвели  
до першої. Але і Європі, і Америці ще треба 
засвоїти багато уроків

СИСТеМА СОЦіАЛьНОГО 
ЗАХИСТУ, ЗАПРОВАДЖеНА 
ПіСЛЯ ДеПРеСії, СТВОРИЛА 
БУФеР НА ВИПАДОК РеЦеСії

Весь бюджет пре-
зидента Гувера у 
1929-му становив 

лишень 

2,5% ВВП 
у руках Обами – 

бюджет у

25% ВВП
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рівні 5,5% ВВП. То була більша 
консолідація боргів, ніж у Гре
ції за останні два роки (див. 
Стримування не без наслід-
ків), але значно менша, ніж та, 
що очікує на цю країну в довго
строковій перспективі. Тим ча
сом за період від середини 1936-
го до середини 1937-го Феде
ральний резерв подвоїв ре
зервні вимоги до банків, спону
каючи їх виводити кошти з еко
номіки. Міністерство фінансів 
почало обмежувати обсяг гро
шової маси відповідно до обсягу 
імпорту золота. У 1937–1938 ро
ках рецесія під час депресії зу
мовила падіння реального ВВП 
на 11% і зростання безробіття 
ще на чотири відсоткові пункти: 
тоді воно сягнуло найвищого 
показника – 13 % або 19%, за
лежно від способу обчислення.

ЩО БУЛО, Те ЗАГУЛО
Нинішня грошово-кредитна по
літика не звелася до закручу
вання гайок, як американська в 
1930-х. Але багато де в цьому на
прямку рухається фіскальна по
літика. Програма стимулю
вання економіки президента Ба
рака Обами згортаєть  ся; змен
шення видатків націо  нального й 
місцевих бюджетів триває. Кан
дидати у президенти від респу
бліканців луною повторюють 
аргументи Морґентау про те, що 
від плану стимулювання, який 

фінансують із бюджету за наяв
ності дефіциту, користі мало, 
зате зростають боргові зобо  в’я -
зання майбутніх платників по
датків. Обама, як і Рузвельт, по
чав наголошувати на необхід
ності обмеження бюджетних ви
датків. Якщо нинішнє обме
ження податку на зарплату й ви
плата компенсацій за звіль
нення без попередження припи
няться, зростання у США змен
шитися наступного року ще на 
один відсотковий пункт ВВП.

Америка така не одна. За 
прем’єрства Девіда Кемерона 
британський уряд, на якому 
вже висить величезний борг, за
провадив 2010 року сувору про
граму фіскальної консолідації, 
намагаючись уникнути втрати 
довіри до його кредитоспро
можності. Керувалися урядовці 
тим самим, що й британський 
міністр фінансів Філіп Сноуден, 
коли 1931 року приймав бюджет 
строгої економії, яким було пе
редбачено збільшення податків 
та обмеження державних ви
трат. Тоді довіру відновити не 
вдалося, відтак Британія була 
змушена девальвувати фунт і 
відмовитися від золотого стан
дарту. Цього разу аналогічні за
ходи справді підвищили впев
неність інвесторів, а отже, й до
ходи за облігаціями; той факт, 
що над країною все-таки нави
сає загроза повторної рецесії, – 

здебільшого наслідок бід євро
зони. Втім, уряд завжди має 
зважати на можливість появи 
таких шоків, коли починає за
тягувати фіскальні пояси.

Одні кажуть, що посилення 
фіскальної політики не конче 
матиме болючі наслідки. 2009 
року Альберто Алесіна й Сіль
вія Ардана з Гарварда опубліку
вали роботу, в якій стверджу
ють, що заходи заощаджування 
можуть стимулювати еконо
міку, особливо коли вони поля
гають в обмеженні бюджетних 
видатків, а не підвищенні по
датків. Зменшення держвидат
ків, унаслідок яких знижуються 
відсоткові ставки, стимулює 
приватне кредитування та ін
вестиції. А ще урядовці можуть 
сприяти зростанню, змінюючи 
очікування щодо майбутнього 
податкового навантаження. 
Інші в цьому сумніваються. 
Липневе дослідження Міжна
родного валютного фонду пока
зало, що Алесіна й Ардана не
правильно визначили явище 
суворої економії, а отже, перео
цінили переваги скорочення 
бюджетних видатків, які зазви
чай придушують, а не стимулю
ють економіку.

Значна роль монетарної по
літики у 1930-х могла б озна
чати, що центробанки здатні 
компенсувати наслідки змен
шення держвидатків. 2012 року 
представники МВФ писали, що 
британська стимулювальна 
(експансивна) монетарна полі
тика має пом’якшити стриму
ючі наслідки великих скоро
чень бюджетних видатків і 
«створити підґрунтя для стій
кого відновлення». Однак зараз 
Британія на межі рецесії, а без
робіття в країні зростає. Це об
межує простір центробанку для 
маневрів.

Перехід до суворої економії 
найбільш різкий у єврозоні, яка 
найменше до неї готова. Не ма
ючи валют із плаваючим кур
сом чи кредитора останньої ін
станції, вона стикається з труд
нощами, що, на жаль, дуже на
гадують світ золотого стан
дарту на початку 1930-х.

У середині 1920-х, після пе
регляду від початку непридат
ного плану репараційних ви
плат, з’явилося чимало фран
цузьких та американських кре
диторів, що купилися на пер
спективу стрімкого зростання 

МАйБУТНЄ МОЖе ВИЯВИТИСЯ Не НАДТО СВіТЛИМ

Обсяг промисло-
вого виробництва у 
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пошарпаної німецької еконо
міки. Завдяки величезному 
припливу капіталу вдалося 
профінансувати державні бор
гові зобов’язання Німеччини, а 
зарплати різко злетіли догори. 
У державі почався кредитний 
бум на кшталт тих, що відбу
лися в країнах європейської пе
риферії в середині 2000-х.

У 1928–1929 роках свято за
кінчилось і потік капіталу обер
нувся в протилежний бік. 
Спершу інвестори спрямували 
свої гроші до США, аби пограти 
на американському ринку, що 
стрімко зростав. Тоді забрали 
гроші з Німеччини, реагуючи на 
фінансову паніку. Аби захистити 
свої золоті резерви, Рейхсбанк – 
тодішній її центробанк – був 
змушений підняти відсоткові 
ставки. Опинившись раптом без 
іноземного капіталу й не маючи 
змоги підтримувати зростання 
за рахунок експорту, оскільки по
передній бум зумовив необґрун
товане збільшення зарплат, Ні
меччина вжила заходів економії, 
аби розрахуватися із зобов’я -
заннями, як нині зробили Ірлан
дія, Португалія, Греція та Іспа
нія. Якби країна мала валюту з 
плаваючим курсом, вона могла б 
сподіватися на промінь світла на
віть за умови відпливу капіталу: 
курс міг би впасти, а це стимулю
вало б експорт. Але курс німець
кої грошової одиниці був 
прив’язаний до золотого стан
дарту. Конкурентоспроможність 
можна було відновити тільки че
рез повільне зниження зарплат, 
яке відбувалося навіть під час 
збільшення безробіття.

Пояси затягувались, і тиск 
почали відчувати банки. Ав
стрійська економіка зіткнулася 
з проблемами, аналогічними до 
німецьких, а банкрутство най
більшого австрійського банку 
Credit Anstalt 1931 року викли
кало втрату довіри до банків, 
яка дуже швидко поширюва
лася. У Німеччині наростала 
напруженість, і лідери провід
них країн знову і знову зустрі
чалися для обговорення спосо
бів підтрим  ки проблемної еко
номіки. Але французи, напри
клад, не погоджувалися на 
зменшення німецького боргу й 
репараційних виплат.

Визнаючи той факт, що па
ніку розпалювала відсутність 
кредитора останньої інстанції, 
очільник Банку Англії Монтеґю 
Норман запропонував створити 
його в міжнародному масштабі. 
Це мав бути фонд із $250 млн 
власного капіталу й додатковими 
$750 млн залучених коштів. Він 
мав би право кредитувати уряди 
й банки, що потребували коштів. 
Цей план, навіть попри дуже 
скромні суми, зайшов у глухий 
кут, бо Франції та Америці, що 
володіли золотом, потрібним 
для забезпечення залучених по
зик, він не сподобався.

І тут доміно повалилося. Че
рез два місяці після краху Credit 
Anstalt збанкрутував великий ні
мецький Danatbank. Влада була 
змушена запровадити контроль 
за рухом капіталу і призупинити 
платежі золотом, таким чином 
фактично скасувавши прив’язку 
своєї валюти до металу. Відбувся 
крах німецької економіки й поча
лися жахіття 1930-х.

Усе це до болю знайоме (хоча 
жодна європейська країна наче 
не має наміру обрати ще одного 
Гітлера). Членство у єврозоні, як і 
прив’язка до золотого стандарту, 

означає, що неконкурентні кра
їни не можуть девальвувати вла-
сні валюти, аби скоротити дефі
цит торгового балансу. Заходи 
суворої економії творять замкне-
 не коло економічного спаду, зни
ження внутрішнього попиту і 
збільшення безробіття, що нега
тивно позначається на надхо
дженнях до бюджету, підтримує 
значний дефіцит і зумовлює па
діння впевненості в банках та 
державних боргових зобов’язан-
нях. Мешканці європейської пе
риферії переводять гроші до 
більш безпечних банків у центрі 
єврозони, отже, грошова маса 
ско  рочується так само, як і в 
1930-х (див. Зашморг для 
боржників). Від зустрічей висо
копосадовців країн-кредиторів 
не стає легше. Кредитора остан
ньої інстанції досі немає. 

Під впливом хаосу на італій
ських ринках інвестори зазда
легідь намагаються обмежити 
контакти з банками й держав
ними облігаціями інших країн 
єврозони. Навіть держави з по
рівняно здоровими економі
ками на кшталт Франції на Ні
дерландів, не, уникли гіркої 
долі. Хоч би якою фіскально 
стійкою була економіка, корот
кострокова криза ліквідності, 
зумовлена панікою, може зро
бити її неплатоспроможною.

Історія повторюється, але не 
завжди. Банк Англії, очолюва
ний Норманом, створили у ХVII 
столітті для того, щоб кредиту
вати уряд, коли виникне така 
необхідність. Центробанки за
вжди були зобов’язані позичати 
урядам кошти, коли відмовля
ються всі інші. Таку роль міг би 
взяти на себе ЄЦБ. Статут забо
роняє йому купувати боргові 
зобов’язання безпосередньо в 
урядів, але на вторинному 
ринку це робити можна. Поде
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коли банк уже вдавався до такої 
практики, а тепер може оголо
сити про намір робити це систе
матично. З огляду на свої по
вноваження, що дають йому 
змогу створювати необмежену 
кількість грошей, ЄЦБ може ав
торитетно заявити про готов
ність купувати будь-які обліга
ції, що їх хочуть продати ринки. 
Таким чином він зуміє усунути 
основну причину паніки й по
ширення кризи.

Напередодні саміту євро
пейських лідерів у Брюсселі 
8–9 грудня Франція та Німеч
чина запропонували прийняти 
бюджетні «золоті правила» для 
країн – членів єврозони, 
обов’яз кові до виконання. Но
вий глава ЄЦБ Маріо Драґі на
тякнув, що в разі ухвалення 
фіскального пакту банк може 
почати купувати облігації в 
більших обсягах. Які саме об
сяги він мав на увазі, не уточ
нено. Президент німецького 
Бундесбанку і впливовий член 
ради правління ЄЦБ Єнс Вай
дманн чітко сказав, що ЄЦБ «не 
має бути» кредитором остан
ньої інстанції для єврозони.

КУДИ ВеДе Цей ШЛЯХ
Якщо обставини й далі розвива
тимуться так, як нині, стано
вище в передових економіках, 
схоже, погіршиться, не встиг
нувши поліпшитись. Амери
канська і британська економіки 
напевне зростуть менш ніж на 
2% у 2012 році за умови продо
вження нинішньої політики, і 
не виключено, що в обох краї
нах почнеться рецесія. Імовір
ність її в єврозоні ще більша. 
ЄЦБ міг би поліпшити еконо
мічні перспективи єврозони, 
пом’якшивши монетарну полі
тику, але сувору економію та не
певність, які вже сильно поши
рилися, подолати буде непро
сто. Як і в 1931 та 2008-му, гли
бока фінансова криза може зу
мовити великий спад виробни
цтва. А це, своєю чергою, збіль
шить тиск на економіки євро
зони, що з останніх сил намага
тимуться уникнути дефолту.

Коли 1931-го наростала па
ніка, у країнах одна за одною 
починався відтік капіталу. На
магаючись захиститися від ма
сового вилучення коштів із бан
ків та падіння курсу валют, 
уряди запроваджували нові за
ходи суворої економії та скоро

чували грошову масу в про
блемних економіках, таким чи
ном лиш сприяючи обвалу об
сягів виробництва й рівня за
йнятості, що й перетворило бо
лючий економічний спад на Ве
лику депресію. Тільки після 
відмови від золотого стандарту, 
завдяки якій центробанки змо
гли вільно збільшувати гро
шову масу і стимулювати еконо
міки через інфляцію, почалося 
відновлення. Нині ЄЦБ має не
обхідні інструменти для врегу
лювання ситуації без розвалу 
євро. Однак той факт, що ЄЦБ 
та уряди єврозони мають варі
анти, не означає, що вони з них 
скористаються.

Крах золотого стандарту 
привів до відновлення, однак за
вдав страшної економічної 
шкоди, коли країни почали зво
дити торговельні бар’єри для об
меження напливу імпорту з дер
жав, що девальвували свої ва
люти. Уряди, обрані для бо
ротьби з безробіттям, експери
ментували із зарплатами й 
контролем цін, картелізацією 
промисловості та іншими спосо
бами державного втручання, що 
часто перешкоджали відновлен-
 ню, яке стало можливим за
вдяки стимулювальній монетар
ній та фіскальній політиці. У 
країнах, по яких депресія вда
рила найбільше, стражденний 
народ звернув погляди до фа
шизму, плекаючи оманливі на
дії на полегшення.

Нині світ краще підготовле
ний до боротьби з катастрофою, 
ніж у 1930-х. Тоді більшість ве
ликих економік були в системі 
золотого стандарту. Нині на єв
розону припадає менш ніж 15% 
світового виробництва. Безро
біття в розвинених країнах сьо
годні хоч і боляче б’є по насе
ленню, та все-таки не призво
дить до такого жахливого зубо
жіння, як у 1930-х. Тоді світові 
не вистачало глобального лі
дера; нині Америка, мабуть, іще 
у формі для координації по
шуку виходу з катастрофічного 
становища в лихі часи. Міжна
родні інституції значно силь
ніші, а демократія значно міц
ніша тепер, ніж тоді.

Але навіть так затяжна слаб
кість економіки сприяє масш
табному переосмисленню цін
ності ліберального капіталізму. 
Країни, що намагаються якось 
підтримати мізерний попит, 

здійснюють втручання на ва
лютні ринки: швейцарцям уже 
набридло дорожчання франка 
відносно євро. Американський 
сенат вдається до митних тари
фів, аби покарати Китай за його 
валютні маніпуляції. А євро
кризові перипетії в Старому 
світі надихають агресивно на
строєних націоналістів, серед 

яких є і расисти. Їхній екстре
мізм поміркований порівняно з 
жахіттями нацизму, що пони
щили цілий континент, але це 
його аж ніяк не виправдовує.

Поки що ситуація не сяг
нула точки неповернення. Але 
щоразу, коли завдання її випра
вити відкладається, впоратися з 
цим стає важче. Завдяки уро
кам, засвоєним у 1930-х, світу 
вдалося уникнути багатьох еко
номічних страждань після 
шоку фінансової кризи 2008-го. 
І ще не пізно згадати інші кри
тично важливі уроки Великої 
депресії. Якщо ж не звернути на 
них уваги, історія, мабуть-таки, 
повториться.  

НИНі СВіТ КРАЩе 
ПіДГОТОВЛеНИй ДО 
БОРОТьБИ З КАТАСТРОФОЮ, 
НіЖ У 1930-Х

За даними: 
Банк Грец�; 
«Золоті пута» 
Баррі Айченґріна; 
Haver Analytics; 
The Economi�
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Криза лібералізму?
П

ісля 1989 року польський соціолог Єжи 
Шацький висловив великі сумніви з 
приводу шансів лібералізму змінити ін
телектуальний ландшафт і логіку полі

тичного життя у Східній Європі. Він боявся, і 
небезпідставно, що лібералізм, посіяний у 
ґрунт посткомуністичних суспільств, стане па
родією на самого себе, перетворившись на 
обернений марксизм, який прославляє та одер
жимо пов’язує себе з економікою і фінансовою 
владою замість того, щоб виступати на захист 
прав і свобод.
Шацький на 100% мав рацію. Саме це й сталося 
з Центральною та Східною Європою. Після роз
паду колишнього Радянського Союзу з’явилося 
те, що я назвав би матрицею центрально- та 
східноєвропейської політики: колишня комуніс
тична партія перебрала всю фінансову владу, 
створюючи мережу, в якій влада економічна і 
політична злилася в одне неподільне ціле, а її 
опонент – консервативно-націоналістична пар
тія з рештками колишніх комуністів, що змі
нили свої переконання фактично за ніч, – став 
таким собі негативним двійником, церковною і 
більш-менш авторитарною одиницею, абсолю т
 но протилежною попередній структурі влади по 
духу, але дуже схожою на неї в плані сприйняття 
демократії.
А де ж у цьому контексті опинилися наші потен
ційні ліберали? У найкращому разі в ті дні вони 
об’єднувалися у відокремлені напівакадемічні 
клуби, де вивчали і вихваляли Адама Сміта й 
страшенно спрощену концепцію невидимої руки 
ринку. Однак то була тільки 
мала частина болючої про
блеми. Той факт, що біль
шість лібералів Цент раль
но-Східної Європи не змо
гли відкрити для себе й оці
нити належним чином лібе
ралізм Ісаї Берліна, Джона 
Ґрея чи Майкла Іґнатьєва – 
всеохопне і критичне тлу
мачення політики діалогу 
та співіснування на ґрунті 
взаємного визнання і цінування людини за
мість одновимірного, догматичного й одно
бічного підходу, засмучував найбільше. Але 
й то було не найгірше. 
Згадана вище політична матриця, де центра
льно- та східноєвропейський політичний про
стір відкрився для двопартійної системи, не ли
шаючи власної ніші для лібералів, дала змогу ін
шим партіям, які будь-що прагнули влади, при
йти до неї, вдаючи із себе ліберальні сили, і це 
було справжньою трагедією. Старомодні або ви
черпані способи політичного дискурсу та рито

ЗНеВАГА  
ДО ГУМАНіТАРНИХ 

НАУК і ЛіБеРАЛьНОї 
ОСВіТИ СТАЛА 
ПРОКЛЯТТЯМ 

ЄВРОПейСьКИХ 
ЛіБеРАЛіВ

рики були тільки маленьким фрагментом по
сткомуністичної політичної драми; той факт, що 
кишенькові партії або різний псевдоліберальний 
вінегрет був прийнятий до політичної сім’ї євро
пейських лібералів, значно більше шкодив май
бутньому лібералізму.  
Ті політичні розрахунки і маніфести політичної 
технократії вже завдали серйозного удару по єв
ропейських лібералах. Відчайдушно намагаю
чись завербувати нових «братів у вірі» зі Східної 
Європи, вони наражаються на небезпеку втрати 
власної політичної ідентичності та сенсу існу
вання. Східноєвропейська пародія на ліберальні 
ідеї, у якій лібералізм зводився до технократич
ного лобіювання вільного ринку та варварського 
суто економічного інтерпретування людського 
світу, що випливало з нього, стала гримасою схід
ноєвропейського інтелектуального і морального 
вакууму після 1990 року. 
На жаль, західноєвропейські ліберали неда
леко втекли від своїх східноєвропейських ко
лег, якщо поглянути на те, як ігноруються 
освітній та моральний аспекти політики, а це 
злоякісна пухлина нового європейського лібе
ралізму, одержимого тим, як знайти нішу і 
зручно влаштуватися у світовому процесі тво
рення політики та Realpolitik. Зневага до гума
нітарних наук і ліберальної освіти, поєднана зі 
сліпим ставленням до культури та її ключової 
ролі в Європі, схоже, стала прокляттям євро
пейських лібералів. 
Мені легко уявити реакцію тих, хто різко ви
ступить проти тез, висловлених автором цієї 

статті, й нагадає мені про 
зобов’язання лібералів що
до захисту прав людини. 
Можливо, певною мірою це 
правда, але ми не можемо 
обманювати себе, розгля
даючи лібералів як єдиних 
захисників прав і свобод. 
Перебирати моральну моно -
полію в цій сфері не варто, 
адже багато з них просто не 
здогадуються про трагедії 

народів та окремих людей із Центральної та 
Східної Європи, що закарбували імена вели
ких диси дентів у пам’яті цієї частини Єв

ропи. У політиці ніхто не буває бездоганно прав
дивим, ніхто не керується лише чеснотами та 
етикою. 
У наш час, коли в масці демократії світом крокує 
технократія, ліберали зраджують людину що
разу, коли ставляться до неї як до робочої сили, 
статистичної одиниці або частини більшості 
електорату. Це ключова проблема, яку їм ще 
треба вирішити. 

Автор:  
Леонідас 
Донскіс
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П
ерекладач Григорій Ко
чур належить до тих, кого 
в європейській традиції 
можна назвати справді 

інтелектуалом. Це людина, яка 
пройшла радянські табори, 
проте ув’язнення стало для неї 
періодом творчості. Кочурові 
співкамерники були з усього 
СРСР, вони представляли від
мінні культури й спілкувалися 
різними мовами. Неволя вияви
лася для митця нагодою долу
читися до інших традицій. Так 
він усупереч сподіванням ра
дянської «інквізиції» виробляв 
захисний бар’єр і працював для 
майбутнього. Вірив, що колись 
настане час свободи, прийдуть 
нові покоління, які шанувати
муть свою мову й культуру.

Кочурові переклади охоплю
ють 26 століть, починаючи від 
давньогрецької доби й завершу
ючи ХХ-м, три континенти (Єв
ропу, Америку й Азію), близько 
30 літератур. І хоч як це пара
доксально, лише у 82-річному 
віці перекладач дістав змогу при  - 
йняти зарубіжні запрошення й 
виступити з доповідями на на-
укових конференціях у США, 
Польщі та Чехії. В радянський 
час він був «невиїзний диси
дент». А ті, хто їздив за кордон, 
часто не знали жодної іноземної 
мови й ховалися в клозетах під 
час перерв на конференціях, аби 
не соромитися.

(НеО)КЛАСИчНе ВИХОВАННЯ
Народився Григорій Кочур у 
селі Феськівка Чернігівської об
ласті. Батько був із козаків: 
«коч» – бойовий запорозький 
човен, «кочур» – моряк. Пере
кладач із табірним досвідом на
півжартома виводив своє пріз
вище від російських слів «окоче
неть» або «окочуриться». На
вчався в Київському інституті 
народної освіти, де його викла
дачами були видатні науковці 
Микола Зеров, Михайло Кали
нович, Олександр Білецький, 
Борис Якубський, Сергій Маслов 

та інші. Багато з них мали тра
гічну долю.

Саме університетські профе
сори залучають молодого Григо
рія до перекладацької роботи, 
зокрема над антологією нової 
французької поезії, а потім хрес
томатією «Антична література». 
Під час спільної роботи над ан
тологією Кочур-студент позна
йомився з неокласиками Мак
симом Рильським, Михайлом 

Драй-Хмарою, Павлом Филипо
вичем, Освальдом Бурґгардтом. 
Певний час Кочур працював по
мічником у сходознавця Ага
тангела Кримського. Григорій 
Пор фирович писатиме пізніше: 
«Ті «кумири й авторитети», що 
були в молодості, лишилися в 
пам’яті назавжди [...]. В інсти
туті я найбільше зобов’язаний 
Миколі Зерову, також Михай
лові Калиновичу, що викладав у 

Борець із трафаретністю
Переклади Григорія Кочура охоплюють 26 століть, три континенти, 
близько 30 літератур. Радянська влада «нагородила» його  
10 роками таборів і статусом невиїзного дисидента

Автор: 
Дмитро 

Дроздовський

Тиждень про-
довжує серію 
публікацій про 
знакові постаті 
української іс-
торії, котрі, по-
трапивши в ле-
щата 
державно-
репресивної  
комуністичної 
системи, по-
стали перед 
життєвим вибо-
ром. Сьогодні 
розповідь про 
людину, котра 
могла принести 
Україні славу 
перекладаць-
кої Мекки. 
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КОчУР НАЛічИВ 31 МОВУ,  
З ЯКОї ПеРеКЛАДАВ,  
і ПіСЛЯ ЦьОГО ТеМУ «ЗАКРИВ»

нас мово знавство. На них я за
вше дивився знизу вгору. Куми
рами були й лишилися улюблені 
поети Максим Рильський, Ти
чина (раннього періоду), Пас
тернак, Мандельштам, Ахма
това, Цвєтаєва». Про роль нео
класиків у своїй професійній 
долі перекладач висловився так: 
«Вони допомогли мені сформу
ватись, стати тим, ким я є. Їхній 
вплив безперечний».

ВОРОГ СИСТеМИ
Після університету Кочурові до
велося виїхати викладати до 
Балти й Тирасполя. У 1936 –1941 
роках він завідує кафедрою за
хідної літератури і теорії літера
тури Вінницького педінституту. 
На жаль, дисертації про твор
чість Поля Верлена літературо-
знавець не захистив, бо розпоча
лася війна. Щойно Кочури всти
гли евакуюватися до Полтави, 
як німці взяли це місто. Там пе
рекладач працював у історич
ному музеї, який гітлерівці, від
ступаючи, спалили.

По завершенні періоду оку
пації радянська влада звинува
чує Григорія Кочура та його 
дружину в «українському бур
жуазному націоналізмі» й засу
джує до 10 років (1943–1953) 
ув’язнення в Інтинському та
борі, заборонивши покидати 
Комі АРСР. Кочур якось сказав: 
«Приїздили хлопці зі Львова, 
привезли вірші Антонича. До 
того я не знав, що існує такий 
поет. А потім я взнав, що до 
мене їздили «націоналісти» і 
що ми «мечтали отторгнуть 
Украину от великого Совет
ского Союза». І в таборі Кочур 
перекладав, писав вірші, вивчав 
іноземні мови, залучав до пере
кладу співтабірників й сам на
вчався в них мов. Дехто дарував 
йому книжки, які хтось із рід
них передавав за ґрати. Зо
крема, одному москвичу наді
слали томик поезій Едґара По. 
В’язень був розчарований, бо 
сподівався одержати якийсь ці
кавий роман, тож віддав цю 
книжку Кочурові. З неї пан Гри
горій і переклав «Ворона» укра
їнською. Мав захалявного блок
нота завбільшки із сірникову 
коробку, яким міг скористатись 
у вільну хвилину. Григорій По
рфирович за табірною звичкою, 
вже повернувшись із заслання, 
все одно писав «на коліні», а не 
за столом.

ДИСИДеНТ
У часи хрущовської відлиги по
дружжя Кочурів було реабіліто
вано, і 1958 року вони виїхали з 
Інти. Повернувшись в Україну, 
оселилися в Ірпені. Того ж таки 
1958-го реабілітували й Миколу 
Зерова (посмертно). З’явилася 
можливість бодай частково ви
дати його творчий доробок. 1966 
року вийшов однотомник Зе
рова, який підготували Кочур та 
Рильський (поет написав перед
мову). Крім того, вони утворили 
потужний перекладацький тан
дем. Григорій Порфирович зга
дуватиме свого друга: «З Макси
мом Тадейовичем працювалося 
весело. Будучи надзвичайно ви
могливим перекладачем і редак
тором, зауваження своїм коле
гам давав, як правило, з гумо
ром. А взагалі я вважаю ті роки, 
коли склалося своєрідне пере
кладацьке «тріо»: Рильський, 
Лу   каш і я, золотими роками 
свого життя».

Після першої хвилі арештів 
серед української інтелігенції 
1965-го Кочур був у числі 139 ді

ячів науки й культури, які під
писали протестний «лист 139» 
на захист своїх друзів. За другої 
хвилі репресій серед україн
ської інтелігенції в 1973 році 
його виключили зі Спілки пись
менників: попри тиск, не дав по
трібних КДБ свідчень проти 
Євгена Сверстюка. Тільки 1988 
року Кочур був поновлений в 
СПУ. Наступного року видав не
велику збірку віршів «Інтин
ський зошит» із табірною пое
зією. 1991-го видано том вибра
них перекладів «Друге від
луння».

«іРПіНСьКИй УНіВеРСИТеТ»
Із часом кочурівський дім дістав 
назву «Ірпінський університет», 
а «студенти» почали майже що
денно відвідувати його. Цікаві 
слова самого Григорія Порфиро
вича про покоління молодих пе
рекладачів: «Учнів у повному 
розумінні цього слова не маю. 
Але з молоддю спілкуюся охоче. 
Взагалі, то не для мене – вихо
дити на кафедру і повчати, виго
лошувати якісь загальні фрази, 
трюїзми. А от коли молоді люди, 

які займаються літературознав
ством, перекладом, зверталися 
до мене з конкретними питан
нями, завжди допомагав».

Григорій Кочур був люди-
ною-університетом, у нього мо ж-
 на було знайти заборонені в ра
дянський час книжки. У нього 
шістдесятники шукали Кафку й 
Гессе, йому приносили пере
клади світової поезії або ж із 
ним радилися колеги по перу 
про той чи той твір. В одному 
листі до Кочура Василь Симо
ненко писав: «Щиро дякую Вам 
за Тувіма. Це для мене була 
справжня радість – і те, що Ви 
згадали мене, і те, що такий поет 
з’явився на українському небі. 
Все ж Фелдека (словацький пи-
сьменник Любомир Фелдек. – 
Ред.) я переклав, хоча дуже бо
юся за ті переклади. Адже якщо 
не зважати на кілька дилетант
ських препарацій над Блоком і 
деякими білорусами, то можна 
сказати, що я в цій справі іще на
віть не допризовник. Буду Вам 
дуже зобов’язаний, якщо напи
шете кілька слів про те, чого 
варті мої переклади» (лист дато
вано 4 червня 1963 року). Мико-
 ла Рачук у спогадах «Симонен
кові уроки» зауважує: «…Ган  на 
Федорівна (мати поета) казала, 
що перед смертю, втрачаючи 
пам’ять, [Василь Симоненко] 
кликав Кочура».

Скількома ж іноземними мо
вами володів перекладач? Це 
питання завжди цікавило його 
друзів, а ще більше – дослідни
ків творчості. Сам Кочур, якому, 
за висловом сина, одного дня на
бридло відповідати на це, як він 
вважав, «саморекламне» запи
тання, сів за «список», нараху
вав 31 мову й категорично при
брав цю тему зі спілкування на
далі.

1985 року померла його дру
жина Ірина Воронович. Самого 
Григорія Порфировича не стало 
15 грудня 1994 року. Сьогодні в 
Ірпені діє музей Григорія Ко
чура (www.kochur.do.am): домів-
 ка майстра, як і за його життя, 
залишається своєрідною пере
кладацькою Меккою. Принай
мні для цього все роблять Анд-
рій Григорович та Марія Леоні
дівна Кочури. Проблему ремон  ту 
його будинку в Ірпені  допомо-
гла вирішити присуджена вже 
після смерті Державна премія 
імені Т. Шевченка за книжку 
перекладів «Друге відлун ня». 

«Можливо,  
у кожного народу  

є свій Шекспір,
та не кожного 

Шекспіра 
перекладають 

світовими 
мовами…»

(Григорій  
Кочур)

Від 2010 року в 
день народження 
Григорія Кочура – 

17 листопада – 
відбувається 

вручення премії 
його імені. Першим 

лауреатом (2010) 
став перекладач і 

письменник Андрій 
Содомора. Другим 
(2011) – професор 

Львівського 
університету 

Роксолана Зорівчак
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Гросмайстер перекладу

Н
а другому курсі мого навчання в Київ
ському університеті викладачка латини і 
давньогрецької Тетяна Чернишова якось 
запропонувала разом поїхати в Ірпінь до 

Григорія Кочура. Він оселився там після повер
нення зі сталінського табору в Комі АРСР, яку ще 
називали Комі УРСР через неймовірну кількість 
там каторжан-українців. Дуже скоро його ірпін
ська оселя стала своєрідним штабом україн
ського літературно-перекладацького процесу, а 
сам Кочур – неформальним очільником того 
цеху. Як викладача його не приймали на роботу, 
та до нього міг приїхати будь-хто, хоч школяр, 
хоч студент-першокурсник, і для багатьох це 
стало справжнім університетом, більшим, ніж 
будь-яка академія. 
І ось у невеличкому будиночку я вперше побачив 
літнього чоловіка невисокого зросту, трохи зіщу
леного. Мене збентежила його усмішка, водночас 
іронічна й доброзичлива, відтак розпочалося 
наше спілкування, яке тривало до останніх хви
лин його життя. Тоді, дорогою до Ірпеня, Тетяна 
Чернишова сказала, що Кочур латину знає 
краще, ніж ми з вами українську. Як я потім пе
реконався, це можна було сказати й про давньо
грецьку, майже всі романські, чи не всі герман
ські. Окрім того, він мав певне уявлення про такі 
вже зовсім екзотичні мови, як угорська, грузин
ська чи естонська. 
Спочатку я сприймав його як дивовижний фено
мен інтелектуальності, але не розумів, звідки в 
нього таке широке поле зусиль, гадав, що від об
дарованості. Так, цей селянський син, що рап
том з’явився на вершинах єв
ропейського духу, був фан
тастично талановитий, проте 
є й інша складова. Колись 
Осип Мандельштам дуже 
точно сказав: «Тоска по ми
ровой культуре». І справді, 
коли починається криза в тій 
чи тій країні, коли внаслідок 
неї держава відгороджується 
від світу, в інтелектуальної й 
особливо естетичної еліти 
виникає ностальгія за світовою культурою. 
Бажання всупереч усьому відчинити вікна 
національної культури і подивитися, що ро
биться довкола. 
Тут ідеться не про окремий випадок Григорія 
Пор фировича, людини, яка знала десятки мов, 
читала в оригіналі чи не всю світову літературу. 
Йдеться про те, що вся система світової культури 
завдяки зусиллям поетів-перекладачів входила 
таким чином в українське слово. Тобто, попри 
кризу, в яку занурилась Україна в радянську 
епоху, тут у національній культурній семантиці 
поставало все, що нагромадив світ. Таким спосо

бом поет-перекладач, гросмайстер вслухування 
Кочур рятував нашу національну культуру.  
Він належав до тих поетів, у яких також було 
прекрасне чуття літературознавчих жанрів. На
писав кілька томів есеїв та спеціальних 
історико-літературних статей академічного 
типу, безліч рецензій – і внутрішніх, і зовніш
ніх. Словом, був і поетом, і літературознавцем 
високого класу. Й водночас майстром усної но
вели. Неперевершеним оповідачем сюжетів, 
пов’язаних із чеськими, польськими, росій
ськими, українськими колегами – десятки й де
сятки імен. Артистичний, він поновлював фоне
тику й акустику тих людей, про яких розповідав, 
а їх уже не було. Микола Вороний, Галактіон Та
бідзе, Юліан Тувім, Анна Ахматова... Він 
пам’ятав усю ретроспективу нової української 
літератури, починаючи від Котляревського і за
кінчуючи трагічним поколінням 1920–1930-х 
років. Я міг спитати його: хто такий Аркадій 
Казка і відразу отримував всеосяжні відомості 
про цього маловідомого, проте дуже зворушли
вого українського символіста. 
І Іван Дзюба, і Іван Світличний, і Євген Сверстюк 
були найближчими друзями Кочура. У 1973-му, 
за другої хвилі репресій проти української інте
лігенції, попри величезний тиск, Григорій Пор -
фирович не дав потрібних КДБ свідчень проти 
Сверстюка. А коли я висловив своє захоплення 
прекрасною передмовою, підписаною «Григорій 
Кочур», у щойно виданому шкільному Ґете, Ко
чур подивився навколо і тихенько: «Це стаття Єв
гена Сверстюка». Тобто він не тільки давав дру

гові заробити якусь копійку, 
в цьому був акт авторського 
самоздійснення…
У середині 1960-х років Ко
чура не пустили до Чехосло
ваччини, яка збиралася наго
родити його спеціальним ор
деном за переклади чеських і 
словацьких поетів. Пам’ятаю, 
як кричав один тодішній 
функціонер, дізнавшись, що 
пана Григорія включили в 

делегацію радянських письменників до 
Праги: «Хрущов черт знает кого выпустил, а 
вы этого включили в состав делегации». А 

одного разу до Григорія Порфировича приїхав 
якийсь діяч із діаспори. Я й досі не знаю, чи це 
була пряма провокація, чи так збіглося, але після 
отих відвідин з’явився лютий фейлетон. Кочура і 
його найближчого друга й соратника Лукаша ви
гнали зі Спілки письменників. Одна паскуда з 
цієї спілки кричала йому: «Вас засудили за зраду 
батьківщини». Тоді Григорій Кочур встав і про
мовив: «Вибачте, навіть військовий трибунал 
мені такого не казав». 

іРПіНСьКА ОСеЛЯ 
КОчУРА СТАЛА 

ШТАБОМ 
УКРАїНСьКОГО 
ЛіТеРАТУРНО-

ПеРеКЛАДАЦьКОГО 
ПРОЦеСУ

Автор:  
Вадим 

Скуратівсь  - 
кий
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Я
кось у Парижі меценат ку
пив 250 велосипедів і роз
кидав по місту. Кожен охо
чий міг взяти його, доїхати 

куди потрібно й залишити для 
наступного подорожнього. Сьо
годні рух із кросингу захопив 
увесь світ. Напої, страви, одяг, 
місце в кімнаті, книжки, листів
 ки – об’єктів для обміну безліч.

КАВ’ЯРНі ДОПОМОГИ 
Рух «Віддай, якщо можеш. Ві
зьми, якщо хочеш» з обнадій
ливою швидкістю поширюється 
країною. Українців закликають 
ділитися з ближнім добротою і 
теплом. Уособленням приєм
ного й зігріваючого стала 
чашка кави. Відтепер маємо 
можливість пригостити одне 
одного «підвішеною» кавою. 

Вперше про цю традицію на
писав письменник Тоніно Бе
наквіста: «Відпочиваючи в Неа
полі, почув про давній звичай – 
відвідувачі кафе нерідко вигрі
бали дріб’язок із кишень і купу
вали дві кави, випиваючи при 
цьому тільки одну, а бармен за
писував собі на дошку другу без
коштовну для жебрака, який ви
падково зайшов». Ця історія, на
писана кимось із блогерів, про
сто «підірвала» соцмережі. На
прикінці листопада харківський 
журналіст Зураб Аласанія роз
повів про цю ідею власникам 
харківського кафе-ку  лінарії 
«Шо  ті» й став першим, хто «під
вісив» каву в Україні. Того са

Автор: 
Анна 

Каленська

Фото: 
Костянтин 

Смолянінов

мого дня за 1300 км в Ужгороді 
вирішили й собі долучитися до 
доброї справи. 

Паралельно дизайнер Сергій 
Мішакін створив логотип акції: 
дві руки, що створюють на пере
тині долонь зелений листок. 
Окрім того, в Україні італійська 
традиція дістала й нову назву 
«Відкриті долоні». Приєднатися 
до проекту стало зовсім просто: 
скачати два файли, роздруку
вати, один наклеїти на двері, ін
ший поставити на столик і пояс
нити персоналу та гостям, як усе 
це працює. В ужгородській ка -
в’яр    ні «Тірамісу» на ранок уже 
були готові таблички на дверях. 
На стіну повісили дошку, де маг
нітами відзначають «вільні» 
каву, чай, тістечка. Достатньо по
глянути і попросити: «Зніміть 
мені чай». Офіціант Діана Піт -
ков’ят розповідає, що в перші дні 
напої «підвішували» рідко. А те
пер і відвідувачів стало дещо 
більше, і за півдня залишають по 
п’ять кав, два чаї і два тістечка. 
«Знімають» переважно студенти 
та пенсіонери», – каже вона. При
ходять посмакувати «підвіше
ним» напоєм і безпритульні, та в 
закладі не вбачають у цьому про
блему, адже його можна дати в 
одноразовому посуді з собою.  

Львівська кав’ярня «Меделін» 
(на фото) приєдналася до про
екту після Харкова та Ужгорода. 
«Ми оголосили про початок акції 
на своїй сторінці Facebook. У 
кав’ярні сиділа людина з ноутбу

ком, прочитала інформацію і в 
той самий момент підійшла й під
вісила ка  ву», – розповідає влас
ник закладу Святослав Стець. 

Наразі зробити це можна та
кож у Києві, Донецьку, Одесі, Ялті, 
Білгороді-Дністровському. Прак
тично щодня додаються нові за
клади, і в кожному з них ствер
джують, що зараз акція викликає 
у відвідувачів міні-ейфорію. Втім, 
власник львівської кав’ярні пере
конаний, що з часом усе врівнова
житься і на день стабільно «підві
шуватимуть» по кілька напоїв. 

Психолог Ганна Бойченко 
вважає, що не всі українці 
справді розуміють, чому вони до
лучаються до цього. «У нас якось 
історично склалося, що спочатку 
приєднуємося, а потім запиту
ємо себе, до чого ж саме. У радян
ський час так ставали в чергу: не
відомо за чим, про всяк випа
док», – зазначає вона. Італійське 
походження цієї звички лестить 
людям, даючи їм змогу відчути 
себе європейцями. Окрім того, 
усі ми вважаємо себе хорошими і 
добрими, але у звичайному житті 
мало кому вдається виразити 
свою людяність через конкретні 
вчинки. «Благодійність потребує 
часу, коштів та певної самопо
жертви. А ось «підвісити» каву 
просто, швидко, недорого і ні до 
чого не зобов’язує. Анонімність 
згаданого процесу полегшує 
участь у ньому. А ще це просте 
егоїстичне задоволення: «Я ро
блю добро = я молодець»», – пе

Як українці 
«підвішують» каву 

та «відпускають» 
книжки

Віддам задарма

52|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 51 (216) 16 – 22.12.2011

НАВігАТоР|форми взаЄмоДоПомоги



ЧЕКИ ДЛЯ 
СПРАГЛИХ. 
Зняти з дошки 
«підвішений» 
напій може 
будь-хто 

реконана Бойченко. На думку 
психолога, цей процес набагато 
більше користі й задоволення 
приносить саме тому, хто дає, 
ніж тому, хто приймає. 

ШУКАчі ДИВАНіВ
Чи можна, вперше збираючись 
до країни, почуватися гостем, на 
якого чекають? Можна, якщо 
ви – каучсерфер. Каучесерфінг 
(від англ. сouch – диван, surfing   
пошук) започаткований ще 1947 
року. Тоді була створена міжна
родна організація Sevas для охо
чих прийняти в себе вдома ман
дрівників. Замість того щоб на
ймати номер у готелі, каучсер
фери ночують у місцевих на ди
ванах, матрацах, підлозі, одне 
слово, де покладуть. Сьогодні є 
багато сайтів, зареєструвавшись 
на яких можна знайти собі госпо
даря в будь-якій країні світу або 
прийняти іноземних гостей у 
себе. Мешкаючи в Севастополі, 
Анна Бодрова могла б пристойно 
заробляти, приймаючи на но
чівлю туристів. Проте як справ
жній каучсерфер робить це абсо
лютно безплатно. З весни 2011 
року вона розмістила в себе вже 
близько 10 гостей з Аргентини, 
Вірменії, Канади, США, Польщі, 
Росії, України, Австрії, Франції. 
Каже, що має лише позитивний 
досвід. «Усім приїжджим даю 
окрему кімнату, ключі, дозволяю 
користуватися кухнею, інтерне
том, не обмежую в тому, коли 
треба приходити додому. Мене 
цікавлять розповіді про міста та 
країни, у яких вони жили чи по
дорожували, їхній життєвий до
свід. Ну і, звичайно, обмін кулі
нарними традиціями, а також 
мовна практика. Мушу сказати, 
моя англійська значно поліпши
лася», – розповідає Анна. 

НОВе ЖИТТЯ Речей
Світом подорожують не лише 
люди, а й їхні речі. Дрес-кросинг – 
це організований обмін речами, 
що виник у Британії. В Україні 
перший його сеанс відбувся в бе
резні цього року. Згідно з прави
лами таких заходів речі, які пере
даються, мають бути в хорошому 
стані, чистими і випрасуваними. 
Для участі потрібно зробити 
членський внесок у розмірі 50 
грн. Причому на модних вечірках 
завжди обмінюються лише сезон
ним гардеробом: улітку – шор
тами, взимку – пальто і шапками. 
На сьогодні вже функціонує сайт 

українського дрескросингу, об
міни речами також влаштовують 
у магазинах одягу, кав’ярнях та 
соцмережах. Житомирянка Ма -
р’я  на Cучок теж віддавала своє 
вбрання незнайомим людям. На 
сайті проекту «Дару-дар» можна 
презентувати або прийняти в дар 
будь-що – від сукні до рулонів 
шпалер. «Насамперед це не го
нитва за новим одягом, а радість, 
що в твоїх старих речей почалося 
друге життя», – каже Мар’яна.

ВіЛьНі КНИЖКИ
Буккросинг, або обмін книжками, 
має на меті перетворити весь світ 
на бібліотеку. Його гасло: «Прочи
тав – віддай іншому». Перегор
нувши останню сторінку книжки, 
буккросер залишає її в будь-
якому місці – від автобусної зу
пинки до лавки в парку. У 2001-му 
американець Рон Хорнбекер за
лишив 20 штук у холі свого го
телю. За півроку на його сайті 
було зареєстровано вже 300 акти
вістів, які «відпускали» свої 
книжки в подорож. А через чо
тири роки ідею підхопили в Укра
їні. У Києві найвідомішими точ
ками обміну стали Книгарня «Є» 
та книжковий магазин «Смолос
кип». Запроваджує буккросинг і 
столична книжкова кав’ярня «Ба
буїн». Крім того, до обміну долу
чилися Івано-Франківськ та 
Ужгород, де влаштовують «живі» 
зустрічі буккросерів. У тамтешніх 
книгарнях закликають «відпус
кати» прочитані книжки на волю, 
адже вони живуть лише тоді, 
коли «подорожують». 

КОНВеРТ-МАНДРіВНИК
Посткросинг, проект з обміну 
листівками, виник під впливом 
буккросингу. Така собі носталь
гія за часами, коли листи були 
рукописними і їхньої появи очі
кували з хвилюванням. На сайті 
посткросингу користувач лише 
натискає кнопку «надіслати лис
тівку», а система обирає випад
кового адресата. Ви отримуєте 
його профіль та адресу, а листівці 
надається унікальний ID-номер. 
Залишається лише написати все 
це на конверті й надіслати незна
йомцю. Нині на офіційному сайті 
посткросингу зареєстровано 7411 
учасників з України. Студентка 
Ольга Ткач дізналася про цей 
проект від подруги й одразу захо
пилася можливістю отримати 
зв’язок із людьми за тисячі кіло
метрів. Слала листівки в 27 країн, 
отримувала з 32, завдяки чому 
потоваришувала з людьми з Ки
таю, Ірландії та Японії. 

Сьогодні інформація поши
рюється світом одним кліком, 
тому мало не щодня з’являється 
якесь нове захоплення, яке, що
правда, може так само швидко 
зникнути. Кросинг давно побуту
вав у суспільстві, але ґрунтувався 
лише на матеріалістичних моти
ваціях. Сучасні ж обміни спрямо
вані на задоволення духовних та 
емоційних потреб людини. Не
зважаючи на поверхову схожість 
понять, суть та мотиви їхнього іс
нування різні. Проте єднає їх 
одне: люди відкрили спосіб мати 
все у світі й водночас не мати ні
чого, що шкода було б втратити. 
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Кіно маленької країни
Барбара Піхлер про особливості кіновиробництва у державі, яка має 
великого й домінантного сусіда

У Дніпропетровську за під
тримки Австрійського ку -
льтурного форуму від
бувся дводенний фести

валь кіно Австрії. Опікувалася 
заходом Барбара Піхлер, дирек
торка кінофестивалю «Діаґо
нале» у Граці, на якому пока -
зують стрічки національного 
ви  робництва. Вона розповіла 
Тиж  ню про концепцію під

тримки кінематографа у своїй 
країні, тенденції в тамтешньому 
кіномистецтві та процеси по
шуку австрійської ідентичності.

У. Т.: чим ви керувалися під час 
добору фільмів для показу в 
Україні? 

– Ми визначилися, що це 
мали би бути фільми, які розпо
відають про сучасну Австрію. 

Спершу я склала невеликий спи
сок, із якого ми потім відібрали 
«Реванш» і «Північну околицю». 
У них зображено дві протилеж
ності: в одному дія відбувається 
переважно в селі, другий розпо
відає про життя на околиці міста 
й зачіпає міграційну тематику.

У. Т.: Героїня «Реваншу» – по-
вія з України. В одному з анон-
сів до показу цієї стрічки в на-
шій вітчизняній пресі заува-
жили, що більшість проститу-
ток у Австрії становлять жінки з 
інших країн. чому в фільмі – 
саме українка? Це стереотип?

– Ні. Це трагічний факт, що 
багато жінок зі Східної та Пів -
денно-Східної Європи вимушені 
займатися в Австрії проститу
цією. Героїня у фільмі зобра
жена не стереотипно. Професія 
цієї жінки менш важлива, аніж 
вона як особистість та її сто
сунки з героєм фільму. Звісно, 
рід занять має значення, та це 
радше драматургічний засіб. 
Потрібно було показати ситуа
цію примусу, з якого необхідно 
вислизнути, що, у свою чергу, 
тягне за собою решту подій. 

РеАЛіСТИчНе ПіДґРУНТЯ
У. Т.: Яку роль відіграє для ва-
шого фестивалю участь у захо-
дах за межами Австрії?

– Ми радо використовуємо 
кожну таку можливість, спів-
працюємо з багатьма кінофору
мами у світовій фестивальній 
мережі, проте не маємо контак
тів із подібними дійствами в 
Україні. Географічно вона порів
няно близько, проте в іншому 
сенсі дуже-дуже далеко. Відно
сини між нашими країнами в 
царині кіно незначні. І треба 
сказати, що в Австрії люди неба
гато знають про Україну. Після 
чемпіонату Європи з футболу це, 
напевне, зміниться. 

У. Т.: Які тренди ви спостерігаєте 
в сучасному австрійському кіно?

– Появу певних трендів спри
чинив фільм «Північна око  ли  ця» 

Спілкувалася 
інна 

Завгородня, 
Київ – 

Дніпропет -
ровськ

Фото:  
Олег 

Самойленко
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АВСТРійСьКе КіНО. ВАРТО ПОБАчИТИ

Власне виробництво 

«Безбатьківщина», 2011
реж.: Марі Крютцер
Смерть батька збирає докупи двох 
братів і сестру. Поява ще однієї се-
стри, котра зникла 20 років тому під 
час розпаду хіпівської комуни, вору-
шить їхні витіснені дитячі спогади.

«Імпорт Експорт», 2007
реж.: Ульріх Зайдль
Герої в пошуках кращої долі та заро-
бітку вирушають світ за очі перехрес-   
ними маршрутами. Ольга – на Захід,  
до Австрії. Пауль – на Схід, до України.

«Кумедні ігри», 1997
реж.: Міхаель Ганеке 
Дві години задиркуваті хлопці зну-
щаються із сімейної пари, її сина та 
собаки. Це здатен витримати не 
кожен глядач, проте саме його в ці 
«ігри» вперто заманює режисер. 

Копродукція 

«Квітка пустелі», 2009
реж.: Шеррі Горман
Варіс Діріє – юна сомалійка, яка у 
13 років утекла з родини, аби згодом 
стати всесвітньо відомою моделлю. 
Фільм знятий за однойменною авто-
біографією, яка стала бестселером.

«Біла стрічка», 2009
реж.: Міхаель Ганеке
Режисер препарує «вагітне фашиз-
мом» суспільство у протестант-
ському селі на півночі Німеччини 
напередодні Першої світової війни.

«Бункер», 2004
реж.: Олівер Гіршбіґель
Фільм про останні дні життя Гіт-
лера й падіння його режиму.

«Місячний тато», 1999
реж.: Бахтієр Худойназаров
Чулпан Хаматова, Моріц Бляйб-
трой та Ніколай Фомєнко в яскра-
вій псевдоекзотичній комедії про 
не зовсім порочне зачаття.

Барбари Альберт. Проте відтоді 
минуло майже 12 років. Прийшла 
нова генерація режисерів, яка, 
звісно, робила вже інше кіно й 
розказувала інші історії. В Ав
стрії завжди було виразне експе
риментальне кіно – авангард. Ця 
традиція триває ще від 1950 ро
ків, нині вона продовжується вже 
за допомогою цифрових техноло
гій. Іншою тенденцією є актив
ний розвиток документального 
кіно. І в цьому випадку фільм на
справді використовується для зо
браження своєрідного погляду на 
світ, який дозволяє його краще 
зрозуміти. В ігровому кіно най
більш вдалими з погляду мисте
цтва є ті стрічки, які віддають пе
ревагу реалістичності. Картини з 
реальним підґрунтям є, на мою 
думку, успішнішими та перекон
ливішими в австрійському кіно. З 
комедіями складніше. Австрій
ське ж мейнстримове кіно дуже 
часто намагається копіювати 
успішні рецепти з Німеччини чи 
США. Ці фільми, звісно, «не пра
цюють» і не є особливо цікавими 
в мистецькому сенсі.

У. Т.: чим особливі державні 
програми підтримки австрій-
ського кіно?

– В Австрії є різні можливості 
для кіновиробництва, проте не
має фільмів, створених без дер
жавної підтримки. Для цього наш 
ринок замалий. Країна є крихіт
ною, і в ній неможливо отримати 
прибуток від стрічки, навіть 
дуже-дуже успішної. Наявні різ
номанітні можливості фінансу
вання. Зокрема, підтримку надає 
Федеральне міністерство освіти, 
мистецтва і культури. На неї мо
жуть претендувати радше експе
риментальні інноваційні філь
мові форми, орієнтовані не на ши
року аудиторію, з наголосом на 
мистецькі аспекти. Повний 
метр – як ігрове, так і докумен
тальне кіно для ширшого за
галу – може шукати підтримки в 
Австрійському інституті фільму. 
Окрім фінансування на рівні дер
жави є ще й місцеве, яке надають 
окремі федеральні землі. Від них 
можна отримати додатково 
менші суми для стрічки. У комбі
нації до цих двох джерел фінансу
вання для великих фільмів необ
хідно мати також підтримку ав
стрійського телебачення. Тож 
система побудована таким чином, 
що для виробництва філь  му з 
більшим бюджетом треба отри

мати кошти від цих трьох елемен
тів. А для справді великих філь
мів необхідна також міжнародна 
копродукція.

Молоді митці звертаються 
по підтримку до Міністерства 
культури. Є також спеціальні 
програми сприяння для таких 
кінематографістів. Проте увій  ти 
в цю нішу дуже важко. Переду
сім надзвичайно склад  но то  му, 
хто хоче зробити крок від корот
кого до повного метру, для якого 
потрібні більші гро  ші. Тож ба
гато хто все ж таки залишається 
на узбіччі.

У ТіНі СУСіДА
У. Т.: чи відбувається при цьому 
відтік творчих кадрів із Австрії 
у потужніші індустрії, зокрема 
до ФРН?

– Так, є чимало австрійських 
кінематографістів, які потім пе
реключаються на Німеччину. Із 
тих, хто припиняє займатися 
кіно й концентрується на теле
баченні, багато хто їде туди про
сто тому, що ринок там більший. 
А переважно актори та акторки 
працюють і в Австрії, і в Німеч
чині. Окрім того, німці є також 
нашими найважливішими парт
нерами в копродукції. 

У. Т.: Що для вас означає австрій-
ська ідентичність? Процес її тво-
рення все ще триває чи відповідь 
на це запитання вже знайдено? 

– Питання національної 
ідентичності, напевне, й не має 
ніколи бути вичерпаним. Я ав
стрійка, але мені було б важко 
описати, що це загалом означає. 
Для мене сама ідея національ
ного в певному сенсі вже дещо 
пройдена. Через це мені цікаво 
розмірковувати, чому саме «на
ціональний кінофестиваль»? 
Водночас на прикладі самого кі
нофоруму я помічаю, як важливо 
його мати. Адже ми дуже ма
ленька країна, яка лежить у мов
ному просторі, де є набагато біль
ший домінантний сусід. Для нас 
важливо мати такий фести
валь як можливість краще знати 
власне кіно. Це також нагода для 
зустрічі та обміну досвідом між 
кінематографістами. Хоча немає 
сенсу робити програму лише з 
австрійських фільмів, не впуска
ючи в неї нічого іншого. Через це 
три роки тому, після того як я пе
ребрала на себе керівництво фес
тивалем, я ввела нові програмні 
елементи. Одним із них є презен

тація копродукцій, у яких участь 
Австрії незначна – раніше пока
зувати такі фільми ми не мали 
права. Це привносить у фести
валь інші аспекти європейського 
кіно, яке є водночас дуже орга
нічним, адже стосується також і 
Австрії.  Крім того, ми щороку за
прошуємо міжнародного гос  тя – 
автора або авторку з дуже індиві
дуальними фільмовими позиці
ями, які є цікавими для публіки 
та кінематографістів і водночас 
дещо змінюють наш погляд на 
власне кіно. 
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Перевірений прісний продукт
Українська музика із соціальною складовою не звучить у радіо- 
й телеефірах, бо програмні менеджери, воліючи не ризикувати, 
обирають «фоновий формат» і примітивні тексти

Автор:  
Сашко 

Положин  - 
ський,  

лідер гурту 
«Тартак» 

К
олись щодо кліпу «Тартака» «Не Кажучи Ні
кому», у якому порушено тему Української 
повстанської армії, у мене була дискусія з 
одним програмним директором музичного 

телеканалу. Він сказав, що їхній канал політич
них кліпів не показує. Тоді я здивувався… Яка ж 
там політика? Там же чистий патріотизм! Мені 
відповіли, що в нашій країні – це політика… Вод
ночас той телеканал показував кліпи політичної 
та соціальної тематики західних гуртів. Того са
мого Linkin Park, або System Of A Down. Аргумент 
медіакерівника був залізний: «В Україні мало хто 
розуміє, про що вони співають». Виходить, англій
ською співати можна, а українською – ні… А рап
том зрозуміють?.. До речі, на іншому телеканалі 
стосовно цього самого кліпу сказали, що це чиста 
провокація, але раз у рік на свято його все ж таки 
можуть показати…
Сьогодні більшість українських радіостанцій на
дають перевагу «фоновому формату». Які критерії 
відбору? Перший – музика має не навантажувати. 
Другий – вона не повинна притягувати особливої 
уваги до себе ані аранжуванням, ані змістом. Тож 
тексти пісень мусять бути максимально простими, 
а то й примітивними. Радійників можна зрозу
міти! Навіщо ризикувати, випускаючи в ефір ті чи 
ті «проблемні» пісні? Краще мати перевірений 
продукт. А надто тому, що український слу
хач зовсім невибагливий – він з’їсть усе, 
або майже все, що зготували на медій
ній кухні…
Торік, бувши в Аргентині, я часто 
слухав там радіо. У цій країні, як і в 
інших, крім нашої, багато вузькоспе
ціалізованих радіостанцій. Були ті, 
які крутили важку музику, латиноа
мериканську, класич  ну, просто сві
тові хіти… Але я звернув увагу – хоч 
би яка радіостанція звучала, музика 
мені подобалась. Про Україну, переми
каючи радіохвилі, я, на жаль, такого 
сказати не можу… Ми програємо Ар
гентині! Ук  раїна лиша

ється постколоніальною країною. І в музиці, хоч 
як це прикро, також. У певні моменти у громадян 
з’являється інтерес до всього українського, а зна
чить і до сучасної української музики. Але цей ін
терес дуже швидко гаситься. Чому? Багато різних 
чинників. Але, можливо, частково й тому, що 
люди, які беруться популяризувати все україн
ське, часто роблять це досить недолуго й примі
тивно.
Соціальна складова у музиці – один із факторів 
впливу на свідомість, на виховання молодого по
коління. І ця складова має обов’язково бути на
явна як в Україні, так і в усьому світі. Наші про
блеми так чи так пов’язані зі світовими. Через му
зику можна достукатися до сучасної, іноді закри
тої у власному коконі, молодої людини. Поди
віться навколо – ви побачите школярів і студентів, 
які з навушниками ходять містом… Вони з ними в 
метро, у парках, у магазинах, у кафе, на лекціях… І 
саме через ці навушники, через музику, яка йде з 
них, вони сприймають сьогоднішній світ.
Останнім часом, наприклад, «Ляпис Трубецкой» 
або Noize MC привернули увагу до себе й заціка
вили аудиторію значною мірою саме через те, що 
порушують певні соціальні питання у своїх піс
нях. І в нас є маловідомі широкому загалу вико
навці, які мають у своєму репертуарі пісні з го

стрими темами. Деякі з них стають 
більш-менш популярними, зокрема 

й на теренах інтернету. Можливо, 
пригадуєте, який інтерес у ме
режі пару років тому викликала 
пісня «І у нашому селі є БЮТ»?.. 
А як співали «Веселі, брате, 
часи настали» «Океану Ель
 зи»?! Її досить часто крутили 
по радіо. Свого часу резонанс
ними виявилися пісні «Скря
біна» «Кинули» або «Люди, як 

кораблі». І зараз з’являються 
нові гостро соціальні пісні, але 

пробитися до ефіру їм стає дедалі 
важче. 

НАВігАТоР|ПогляД



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

16–23 грудня
чекаємо Вас на таких заходах 
у Книгарнях «Є»   

◆ У Києві (вул. Лисенка, 3):
16 грудня, 18:00 – презентація книжки спогадів Ірини 
Жиленко «НOMO FERIENS» та дискусія-хепенінг 
«Щоденник як жанр: тоді і тепер».
17 грудня, 12:00 – Книгарня «Є», Національний музей Івана 
Гончара та Всеукраїнський дитячий фольклорний фестиваль 
«Орелі» запрошують малюків і дорослих на дитячий захід 
до дня Святого Миколая.
19 грудня, 12:00 – презентація аудіокнижки Блаженнішого 
Любомира Гузара «Суспільство і бізнес».
19 грудня, 15:00 – оголошення підсумків рейтингу 
«Читають всі».
20 грудня, 18:00 – презентація видань щоденників та 
спогадів Євгена Чикаленка.
21 грудня, 18:30 – презентація книжки Василя Вериги 
«Листопадовий рейд 1921 року».
23 грудня, 18:00 – презентація книжки архієпископа 
Ігоря Ісіченка «Історія української літератури: епоха 
Бароко (XVII–XVIII ст.)».

◆ У Харкові (вул. Сумська, 3):
20 грудня, 18:30 – творчий вечір поетки й перекладача 
Олександри Ковальової.
22 грудня, 18:30 – лекція на тему «Різдво у світі».
Гості з різних країн розповідатимуть про особливості 
святкування Різдва.
22 грудня, 19:00 – брифінг на тему «Happy New Year». 
Мова – англійська.

◆ В Івано-Франківську 
(вул. Незалежності, 31):
20 грудня, 16:30, 4-й поверх – FRI-D-Club на тему «New 
Year’s FRI-D-Club».
20 грудня, 18:00, 5-й поверх – новорічний майстер-клас 
з оригамі.
22 грудня, 18:00, 4-й поверх – презентація книжки Владис-
лава Івченка та Юрія Камаєва «Стовп самодержавства, або 
12 справ Івана Карповича. Підіпригори».

◆ У Львові (просп. Свободи, 7):
16 грудня, 18:00 – у межах проекту «Country Days» –  День 
Бразил� (спільно з міжнародною організацією AIESEC). Про 
свою країну розповідає Bettina Sobierajski.
17 грудня, 13:00 – готуємося до Миколая: майстер-клас для 
дітей шкільного віку з виготовлення паперових янголів.
20 грудня, 18:00 – лекція мистецтвознавця Ігоря Жука про 
Львів архітектора Івана Левинського.
21 грудня, 18:00 – до 200-річчя письменника й громадсько-
го діяча Миколи Устияновича розмова на тему «Устиянович: 
між Шашкевичем і Франком».
22 грудня, 18:00 – «Please Mr. Po�man! або Ці листи 
зникають опівночі...» (читання молодої львівської поез�).
23 грудня, 18:00 – презентація книжки Владислава Івченка 
та Юрія Камаєва «Стовп самодержавства, або 12 справ Івана 
Карповича Підіпригори».

◆ У Вінниці (просп. 50-річчя Перемоги, 26):
17 грудня, 12:00 – майстер-клас Марини Наумчук із виготов-
лення новорічно-різдвяної листівки.
20 грудня, 18:00 – історичний клуб «ХроноТоп». Тиха ніч 
настає, або Як Вінниця зустрічала Новий рік та Різдво 100 
років тому.
22 грудня, 18:00 – інтелектуальний клуб «TEDxVinnytsia»: 
Мови і як їх опанувати.
23 грудня, 18:00 – літоб’єднання «Новий Шинок» 
презентує: Володимир Ліщук.

◆ У Тернополі (вул. Валова, 7–9):
19 грудня, 18:30 – презентація книжки Волтера Айзексона 
«Стів Джобс» (український переклад).
21 грудня, 18:30 – презентація книжки Владислава Івченка 
та Юрія Камаєва «Стовп самодержавства, або 12 справ Івана 
Карповича Підіпригори».
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Виставка автентичного 
одягу та вишивки

«Арт-вертеп»
(Дніпропетровськ,  
пл. червона, 3)
До дня Святої Варвари, покрови-
тельки вишивання, в культурно-
мистецькому центрі відбудеться 
відкриття виставки дніпропетров-
ських мисткинь Олени Павлишин 
та Галини Хмель-Дунай. Перша 
презентуватиме загалу свої робо-
ти з народної вишивки, друга – не-

звичайну експозицію ре-
конструкцій автентич-
ного одягу. Усі, хто ці-
кавиться технікою ви-
шивання, запрошені на 
майстер-клас від Галини 
Хмель-Дунай, яка роз-
повість про українську 
традиційну орнамен-
тальну символіку. 

Kvitnu Fest

Cinema club
(Київ, вул. ентузіастів, 1)
П’ятиріччя відомого українсько-
го лейбла відзначать проведен-
ням фестивалю за участю музи-
кантів з різних країн світу. У їхньо-
му розпорядженні два танцпо-
ли: Kvitnu room «окупують» Вітор 
Жоакім (Португалія), Plaster (Іта-
лія), Елізабет Шимана (Австрія), 
Zavoloka (Україна) та інші, а Bass 
Me room запалюватимуть енерге-
тикою українські проек-
ти Minikin, Buzzkeeper, 
Lostlojic та I Wannabe. 
Відео цьогорічного фес-
ту за давньою доброю 
традицією генерувати-
муть Tenpoint. Зважаю-
чи на програму, свято 
затягнеться як мінімум 
до ранку. 

Анонси

«Вправи у прекрасному» – 
це новітній анекдот 
про Ржевского, розказаний 
мовою Чєхова

кий ефект, цілком можливо, був запрограмова
ний класним театральним режисером і ще кра
щим актором Віктором Шаміровим. Ось тільки 
зривання покровів вийшло так само недоречним, 
як слова Януковича про Чєхова: всі безсоромні, 
вульгарні, анекдотичні ситуації, у які потрапля
ють герої, програються в словах, так би мовити, 
театрального ґатунку. Високий стиль, пишно
мовність і відверта літературність дисонують із 
ситуаціями, і це навряд чи може сприйматися 
адекватно. Звісно, регочеш із п’яного Гоші Ку
ценка, фанат якого, місцевий божок, виявляється 

К
іноінсценізація перенесеного з репертуар
ного плану Театру імені Моссовєта одно
йменного спектаклю є тим випадком, ко-  
ли маргінальний артхауз і попкорновий 

мейн  стрим тут ні до чого: маємо виняток, таке 
собі збочене поєднання бульдога з носорогом. 
При цьому захват ця почвара викликає непід
робний і цілковитий.
Мандрівка столичної антрепризної трупи до за
дрипанська ніби чудово демонструє таку бажану 
для вуаєристично налаштованого загалу кар
тинку зворотного боку сцени, виявляючи і зала
штункові, внутрішні проблеми акторів – те, що 
перебуває поза усмішками. Гаразд, ідея достойна 
у своєму ревізіонізмі, та, розкривши скриньку 
Пандори, не чекай небесної чистоти створінь. Ак
тори, такі відомі й такі бажані всіма, виявля
ються звичайними людьми: хто пияком, хто хам
люгою, а хто пройдисвітом. А сам задум – тупим і 
прямолінійним паразитуванням на бажанні мас 
вгледіти, якого кольору спіднє у знаменитостей. 
Та такого самого, як і у вас! Проблема «… в пре
красному» та, що потворне переважує. Хоча та

17 грудня, 23:00 17–18 грудня, 12:0017 грудня, 18:00
True Fest

Arena Dance Club
(Київ, вул. Басейна, 2)
У межах щорічного реп-
фестивалю на сцену вийдуть 
найкращі репери та гурти Укра-
їни, визначені шляхом інтернет-
голосування. Хедлайнери фес-
ту – російські проекти «АК-47» та 
«Константа» й вітчизняна коман-
да Vendetta. Крім концертної про-
грами на гостей чекає церемо-
нія визначення та нагороджен-

ня найкращого українсько-
го альбому, відео та вико-
навця 2011 року. Сюрприз 
опісля – виступ музично-
го об’єднання TRUE, який 
сформували киянин Гига 
(Назарій Герасимчук), пол-
тавський репер Артем Лоік 
та гурт із Кіровограда під 
назвою Sokolovsky.  

«Розвод» 
по-російськи

«Вправи у 
прекрасному».
У кінотеатрах 
України з 
15 грудня

НАВігАТоР|віДгУки/анонси
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19 грудня, 19:00
«Українське Бароко»

«Майстер Клас»
(Київ, вул. Лаврська, 16)
Як подарунок до дня Святого Ми-
колая відбудеться концерт народ-
ної артистки України Ніни Матвієн-
ко «Українське Бароко». Проникли-
вий голос співачки звучатиме в су-
проводі Ансамблю давньої укра-
їнської музики (керівник Костян-
тин Чеченя). Під час виступу, зокре-
ма, виконуватимуться пісні Григорія 
Сковороди. «Європейське та укра-

їнське музичне бароко – 
це гарні мелодії, що легко 
запам’ятовуються, вони 
колись посідали місце су-
часної популярної музи-
ки. Тож дарма пісенні тра-
диції асоціюються лише з 
народним обрядовим спі-
вом», – вважають органі-
затори дійства. 

18 грудня, 19:0018 грудня, 18:00

самодуром і небезпечним ревнивцем. Глузуєш із 
Константіна Юшкєвіча, що нестримно залива
ється алкоголем, і самого Шамірова, який хоч і 
нетверезий, але все одно пишномовний. «Вправи 
у прекрасному» – дотепна комедія ситуацій, але 
штучність її творення, відчутна чи не на кож
ному кроці, може обірвати такий солодкий і та
кий бажаний сміх. Тож після перегляду виникає 
відчуття, що тебе професійно «розвели», як це 
можуть зробити лише актори і режисери.

Ярослав Підгора-Гвяздовський

«Абсент»

Національна музична акаде-
мія України імені П. і. чайков-
ського (Київ, вул. Архітектора 
Городецького, 1-3/11)
Третя частина алкотриптиха 
«Самогон. Цинамон. Абсент» 
Юрія Андруховича та польсько-
швейцарського гурту Karbido обіцяє 
бути чи не найміцнішою: гострі тек-
сти в суміші пост-року, приправлені 
фрагментами артхаусних фільмів, 
власними фото та уривками живо-
го відео. Прем’єра про-
грами відбулася в Берлі-
ні, після чого артисти ви-
рушили презентувати 
свою платівку в турі «Апе-
ритив». Стартував проект 
2008 року, коли музикан-
ти разом із письменни-
ком записали першу його 
частину «Самогон». 

«UnderworLd»

Книгарня «Є»
(івано-Франківськ,  
вул. Незалежності, 31)
Поціновувачам творчості Юрія Із-
дрика буде презентовано його 
нову книжку «UnderworLd». За 
форматом (так і зазначено в само-
му титулі) це авторський мистець-
кий альбом, у якому письменник 
висловлює свої філософські ба-
чення. Окрім прози та поезії нова 
art-book містить улюблені колажі 
та фото Іздрика. За словами літе-
ратурних критиків, нове видання є 

концептуальною гламурною 
книжкою, цілком позбавле-
ною дискурсу. «Я намага-
юся втілити ідею поєднан-
ня тексту і візії в органічний 
спосіб, а не як звичне ілю-
стрування твору», – каже 
про задум автор. 

CD

Korn. «The Path of Totality»
Альбом американських ню-металістів похмурий як 
ніколи і нагадує саундтрек до чергової вампірської 
стрічки. Продюсували диск різножанрові електрон -
ники, зокрема п’ятиразово номінований на «Грем
мі» дабстепер Skrillex і драм-н-бас-тріо Noisia. Вар
то було очікувати від гурту такої співпраці: дабстеп 
саме квітне буйним квітом, а після «Кorn ІІІ», який не 
всім припав до смаку, потрібно реанімуватися. Тек
сти нонконформістів сигналізують: вони піднімають 
вітрила, щоб укотре очолити протест нової генерації. 

Amy Winehouse. «Lioness: Hidden Treasures»
На посмертній платівці Емі Вайнхаус багато боса
нови, переспіву хітів 1960-х і просто проспіваних 
під гітару тем. У ліриці вона то зізнається в кохан
ні, як в «Our day will come», то розповідає, що гото
ва покурити травички з найкращим другом/подру
гою, навіть попри сварки, – це вже в «Best Friends… 
right?» І хоча критично налаштовані фани відріза
ли, що, окрім щонайбільше двох треків, із цих два
надцяти нічого й взяти, альбом очолив британ
ський чарт і став лідером продажу. Ще один доказ, 
що смерть – найкращий піарник.

Metallica, Lou Reed. «Lulu»
«Металеві» хлопці вирішили поекспериментува
ти і вліпили на свої гітарні рифи замість вокалу 
Джеймса Гетфілда поетичне читання Лу Ріда. Так 
світ отримав альбом психоделічної суміші стоуне
ра з екзистенційною філософією. Але шануваль
ники Metallica її не оцінили, пообіцявши «батько
ві» The Velvet Underground ледь не криваву розпра
ву. Єдине, що справді могло б урятувати музикан
тів, – це зняте Дарреном Аронофскі відео на їхню 
пісню «The View». Хоча реакція на кліп тих-таки 
прихильників засвідчує протилежне. 
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К
лайпеда нині – це третє за 
розміром литовське місто, 
хоча заснували його ще да-
 лекого 1252 року німе цькі 

лицарі-хресто носці. Вони неда
ремно виріши  ли закласти свій 
черговий форпост саме тут, адже 
ці землі, крім того, що виходили 
до моря, були прикордонними 
для багатьох балтсь ких племен: 
жемайтів (жмуді), куршів, прусів 
тощо. Усі балт и були язичники, а 
значить, на думку очільників ор
дену, потребували завоюван  ня 
та християнізації. Так тут, на 
Куршській затоці Балтійського 
моря, і з’я вився Мемель, або ж 
Мемельбург. Після падіння хрес
тоносців місто було в складі 
Прусського герцогства, яке зго
дом стало королівством, пізніше – 
у складі Німецької імперії. Коли 

1923 року цей край відійшов до 
незалежної Литви, Мемель став 
Клайпедою. Щоправда, новітня 
назва, яка вказує або на грузьку 
заболочену місцевість – драго
вину, або ж на пласку рівнину, 
такою вже новою не була, бо ту
тешня людність використову
вала її з давніх-давен, а серед пи
семних джерел вона вперше фі
гурує ще в листі литовського 
князя Вітовта. 1939 року Клай
педський край був анексований 
гітлерівською Німеччиною, а са-
ма Литва за пактом Молотова – 
Ріббентропа згодом стала части
ною Радянського Союзу.

Друга світова виявилася, 
певно, найтяжчим періодом в іс
торії Клайпеди, бо її нещадно 
бомбардували як Червона армія, 
так і нацисти. На момент входу 

туди радянських військ більш як 
половина будівель Старого міс та, 
включно з 10 католицькими та 
лютеранськими церквами, були 
зруйновані. Про  те там і досі є на 
що подивитися. Ска  жімо, за
лишки давнього зам     ку Мемель, 
де зараз міститься музей історії 
міста. Також збереглася й сама 
забудова житлових кварталів 
XVII–ХIХ століть зі старовин
ними будинками та прямими 
вузькими вуличками, блукати 
якими – саме задоволення (фото 3). 
Купецькі й бюргерські будинки 
старої Клайпеди, котрі, на щастя, 
дійшли до наших днів, є чудо
вим зразком німецької архітек
тури фахверкового типу, тобто 
це кам’яниці з дерев’яним брусо
ваним каркасом (фото 1). Окрасою 
міста є неоготичні будівлі з чер

Автор: 
Володислав 

Журба

фото:  
Роман Малко

ЯК ДОїХАТИ
Автобусна поїздка  
з Києва/Львова до 
Вільнюса й назад 

коштує 874 грн; лі-
так із Києва – від 

2636 грн. Ціна 
квитка на автобус 

від Вільнюса до 
Клайпеди при-

близно відповідає 
150 грн

Джаз із солоним  
присмаком
Литовська Клайпеда приваблює атмосферою 
свободи, старовинною забудовою історичного 
центру, великим портом та близькістю до 
морських курортів Паланги й Ніди
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воної цегли – Голов ний пош
тамт і Клайпедський універси
тет, який почав діяти 1991 року 
вже після відновлення незалеж
ності Литви у приміщеннях ко
лишніх казарм.

СТРОКАТе РОЗМАїТТЯ
По війні спустошену Клайпеду 
заселяли вихідці із сусідніх регі
онів Литви, а також із РРФСР. 
Зараз у місті більшість насе
лення становлять литовці, од
нак російська меншина є доволі 
помітною – понад 28%. Тому ро
сійськомовними тут є ціла ме
режа дитсадків та шкіл і одна з 
радіостанцій.

Проте, на відміну від сусід
ньої Латвії, де російськомовне 
населення становить більш ніж 
40%, Литва ніколи не мала 

«лінгвістичної» проблеми: на час 
прийняття незалежності росіян 
тут було менш як 10%. Нині 
цифра ще зменшилася – до 6%. 
Литовські росіяни переважно по  - 
чуваються на своїй другій бать
ківщині вельми добре – майже 
всі давно опанували тутешню 
мову й повертатися на рідні про
стори не збираються. Поготів – 
багато з них є щирими патріо
тами Балтійської Держави.

Нащадки депортованих ко
лись німецьких жителів міста, 
які й досі називають себе ме
мельлендерами, живуть пере
важно досить компактно на те
ренах сучасної Німеччини й по 
змозі підтримують зв’язок зі 
своєю історичною батьківщи
ною. У Клайпеді є також і по
ляки, третя за кількістю націо
нальна меншина, проте поль
ську мову тут почуєш нечасто.

СКАРБИ ДУХОВНі
Із Клайпедою були пов’язані  
ба  гато знаних діячів німецької 
культури, таких як відомий 
астроном Фрідріх Вільгельм Ар
ґеландер і поет ХVII століття Сі
мон Дах. Саме завдяки остан
ньому в серці міста – на Теат-
ральній площі, навпроти істо
ричної будівлі міського драма
тичного театру, з’явився пам’я  т-   
  ник, який можна вважа  ти місце
вим символом: скульп тура ді
вчини на ім’я Анна, а на поста
менті – барельєф поета. Річ у тім, 
що саме тут, у своєму рідному 
місті, Сімон Дах познайомився з 
гарною німецькою панною, в  
яку закохався з першого погляду. 
Подейкують, що почуття було 
взаємне, про  те Анна вже нале
жала іншому. Закоханий поет 
вилив свою тугу за коханою в лі
ричних рядках, створивши вірш 
«Анке з Тарау», який став класи

кою німецької літерату  ри. Коли 
Клай  педу анек      су  вала гітлерів
ська Німеччина, перетворивши 
її знову на Мемель, скульптура 
таємничим чином безслідно 
зникла. У 1990-х її відновили за 
старими малюнками та світли
нами.

Хоча Клайпедський край 
більшу частину своєї історії на
лежав Німеччині, його роль в 
утвердженні та становленні на
ціональної литовської мови й 
культури була визначною. Саме з 
цього регіону, який іще нази
вався Мала Литва, у другій поло
вині ХІХ століття таємно пере
правляли недозволені книж  ки 
на литовські землі, що належали 
Російській імперії, в якій діяла 
заборона на друк литовських ви
дань латинкою. Бурем  на історія 
цього краю, в якій усе литовське 
тісно переплелося з німецьким, 
представлена в Музеї історії Ма
лої Литви.

Клайпедські експозиції ста
рожитностей хоч і нечисленні, 
проте унікальні. Як-от Музей го
динників, що розмістився в за
тишному особняку біля Головної 
пошти на Липовій вулиці. Тут є 
коштовні експонати різних епох, 
а також багато цікавої інформа
ції про історію людського виміру 
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Міжнародні 
телефонні розмови 

у Литві              
за допомогою 
ТревелСімки: 

вихідний тариф –  

$0,39/хв,
вхідний – 

$0/хв  

ВАРТО ПОБАчИТИ
Залишки старого замку Мемель – 
нині тут музей історії Клайпеди.
Картинна галерея Пранаса Домшай-
тіса, литовського художника-
експресіоніста.
Музей годинників міститься в будинку 
XIX століття. Тут можна побачити най-
різноманітніші їх зразки – від сонячних 
до електронних.
Музей моря містить комплексну експо-
зицію (включно з історією мореплав-
ства, рибальства, суднобудування). Є 
величезний акваріум із тисячами видів 
морських риб і тварин, а також мор-
ський зоопарк і дельфінарій.
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часу. У Музеї ковальства можна 
побачити дивовижні ковані 
зразки знаменитих литовських 
хрестів, а в Картинній галереї 
Пранаса Домшайтіса, литовсь-
кого худож  ника-експресіоніста 
євро пейсь кого масштабу, окрім 
картин самого митця, зібрано ці
каві зразки образотворчого мис -
тецтва Литви, Росії та країн За
хідної Європи.

МОРе ВеЛИчі
Та найбільша місцева атракція – 
Балтійське море, чарівне за будь-
яких погодних умов. А погода 
тут навіть улітку показує свої ви
брики – сонце часто-густо змі
нюється дощем, хмарністю й во
логою прохолодою. У сонячні й 
погожі дні Балтика зачаровує 
спокоєм і величчю, а за негоди 
чи взимку вона все одно пре
красна, навіть у своїй суворості. 
У межах міста діють морські 

пляжі – «Герулей» і «Мелнраге», 
а на Куршській косі лише за 10 
хвилин на поромі – «Смільтіне».

Із водною стихією було по-
в’язане життя місцевих жителів у 
всі часи та епохи. Може, саме 
тому тут і з’явився Музей мо-   
ря – на самому кінці Куршської 
коси. Це одне з найбільших і 
найбагатших зібрань такого 
штибу в Європі. Тут, на теренах 
старого форту Копгаліс, у за
лишках фортифікаційних спо
руд розмістився величезний ак
варіум із тисячами видів мор
ських риб і тварин, а також мор
ський зоопарк. Велика частина 
експозиції присвячена історії мо
реплавства й суднобудування як 
у світі, так і в самій Литві.

Клайпедський порт (фото 2) – 
одна з небагатьох незамерзаю
чих північних гаваней Європи. 
Він обслуговує і пасажирські 
круїзні лайнери, й вантажні 

судна. Дивитися на кораблі, які 
відпливають і прибувають, – що 
може бути романтичніше? Осо
бливо у серпні, коли в місті від
бувається щорічна міжнародна 
регата вітрильників.

СВЯТО, ЯКе ЗАВЖДИ  
З ТОБОЮ
У Клайпеді завжди є що робити 
й нема часу на нудьгу. Це місто 
ніколи не дозволяє сумувати 
своїм мешканцям, а гостям і по
готів, бо тут у будь-яку пору року 
є цікаві події. Наприклад, улітку 
знамените на всю Литву Свято 
моря приваблює туристів з усіх 
сусідніх регіонів та країн, пере
творюючи місто на один суціль
ний ярмарок із численними за
бавами. Тоді рікою тече литов
ське пиво, кількість місцевих со-   
ртів якого вразить будь-якого 
досвідченого пиволюба. Щопра-
вда, тутешні жителі намагають-
 ся тихо пересидіти цей час у себе 
вдома.

Для шанувальників спокій
нішого, чи то пак духовнішого 
відпочинку в Клайпеді також 
безліч можливостей, бо тут про
ходить багато міжнародних 
культурних подій – фольклор
них, театральних і поетичних 
фестивалів, а також концертів 
класичної музики. Окремо варто 
виділити знаменитий Джазо  - 
вий фестиваль Клайпедського 
замку. Джазові імпрези відбува
ються й у багатьох затишних 
кав’ярнях та барах міста. Адже 
хай там як, а джаз – це друга ре
лігія литовців (перша, звісно ж, 
баскетбол). Що казати, коли й 
сам мер міста Вітаутас Ґрубляус
кас – відомий далеко за межами 
Литви джазмен, прекрасний во
каліст і віртуозний трубач. До 
речі, мешканці Клайпеди просто 
обожнюють свого міського го
лову не лише за його гру, а й за 
вміле господарювання та «бли-
зькість до народу»: пан Вітаутас, 
незважаючи на свій статус полі
тика й славу музиканта, залиша
ється простою і відкритою люди
ною – користується громад
ським транспортом, регулярно 
спілкується з городянами.

Воно й не дивно, адже в цього 
міста може бути лише такий го
лова. Просто від самого початку 
існування Клайпеди тут навіки 
оселився дух свободи й толе
рантності. А хто його відчув, той 
завжди захоче повернутися 
сюди ще.  

МАГІЧНИЙ 
ГРИЗУН. 
Прокажіть 
свою мрію 
на вушко 
бронзовому 
мишеняті біля 
славетного 
джаз-клубу 
Kurpiai – і вона 
здійсниться

2

3
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Придатна для життя зона

Кеплер-22b

Меркурій

Венера

Марс

Земля

СОНЯЧНА СИСТЕМА

   СИСТЕМА КЕПЛЕР-22

ч
и не найдужче з нещо
давніх переговорів на 
кліматичному саміті в 
Дурбані запам’ятається 

гасло «планети Б немає». А що, 
як є? За кілька останніх деся
тиліть астрономи зафіксували 
тисячі так званих екзопланет – 
світів, котрі обертаються на
вколо інших зірок, а не Сонця.  
5 грудня вчені, відповідальні  
за космічний телескоп Kepler, 
сконструйований для пошуку 
таких планет, підтвердили, що 
їхній підопічний відкрив пер-
 шу планету, схожу на Землю. 
Назвали її не надто роман
тично – Кеплер-22b.

Про існування цієї планети, 
що кружляє довкола зірки на 
відстані 600 світлових років від 
Землі в сузір’ї Ліри, здогаду
вались і раніше. Принцип ро
боти Kepler, який належить 
американській космічній аген
ції НАСА, полягає в тому, щоб 
спостерігати коливання яскра
вості зірки, коли планета про
ходить перед її диском і засту
пає випромінювання. Так фор
мується короткий список «пла
нет кандидатів», серед яких 
опинився й Кеплер 22b. Однак 
для підтвердження наявності 
планет необхідні три такі про
ходження, і нарешті Кеплер-22b 
склав іспит. Важливо, що він 
обертається на оптимальній 
позиції в зоні життя (зоні Золо
товолоски), тобто не заблизько 

й не задалеко від своєї зірки, 
як для наявності на планетар
ній поверхні рідкої води (а от-
же, можливо, й життя).

Упродовж кількох останніх 
років за допомогою іншого ме
ханізму відкрито ще дві пла
нети, схожі на Землю, – Глізе 
581d і HD 85512b. Правду ка
жучи, поняття «схожа на 
Землю» досить широке. Радіус 
Кеплера-22b у 2,4 раза переви
щує земний, тож якщо планета 
має подібну структуру, її тя
жіння теж буде у 2,4 раза біль
шим. Однак астрономи НАСА 
досі не впевнені, з чого пере
важно складається Кеплер 22b 
– з газу, рідкої чи твердої речо
вини.

Попри все, Кеплер-22b є 
найбільш багатообіцяльною 

Дім далеко від дому
Щойно знайшли підтвердження наявності планети, найбільш 
схожої на Землю

НАВігАТоР|наУка
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Придатна для життя зона

Кеплер-22b

Меркурій

Венера

Марс

Земля

СОНЯЧНА СИСТЕМА

   СИСТЕМА КЕПЛЕР-22

МАТеРИНСьКА ЗіРКА 
КеПЛеРА-22b 
СХОЖА НА СОНЦе

екзопланетою з усіх відкритих 
донині. На відміну від інших, 
що кружляють на межі своїх 
зон життя, Кеплер-22b дуже 
зручно містився у власній зоні 
Золо товолоски. Дослідники 
НАСА припускають, що темпе
ратура на його поверхні сягає 
близько 22°C, тоді як на Землі, 
принаймні зараз, вона стано
вить 15°C. Материнська зірка 
Кеплера-22b схожа на Сонце, – 
знову ж таки, на відміну від зі
рок, навколо яких рухаються 
два інші кандидати, – холодні
ших і тьмяніших. Материн
ською зіркою Глізе 581d є чер
воний карлик – найменший 
зоряний об’єкт у Всесвіті. А 
отже, зона життя цієї зірки 
міститься настільки близько 
до неї, що її припливна сила 
охоплює Глізе 581d, як земна – 
Місяць. Якщо це так, то на од
ному боці Глізе 581d – постій
ний день (і тепло), а на іншому – 
вічна ніч.

До клубу із трьох потен
ційно придатних до заселення 
екзопланет можуть невдовзі 
приєднатися багато нових. За 
два з половиною роки після 

запуску Kepler помітив 2326 
«кандидаток». За допомогою 
інших інструментів вдалося 
відкрити ще близько 650. З та
ким запасом астрономи мо
жуть почати формувати ви
сновки про те, наскільки по
ширені у Всесвіті різновиди 
планет. 9% планет із поля зору 
Kepler, схоже, завбільшки та-
кі, як Земля (однак не всі вони 
перебувають в зоні життя 
своїх материнських зірок). 
29% – Суперземлі. Ці планети 
значно більші за Землю і скла
даються з кам’яних порід.  
48 «кандидаток», помічених 
Kepler, наявності яких іще не 
підтверджено, схоже, оберта
ються в зонах життя власних 
зірок; 10 серед них, можливо, 
однакового розміру із Землею.

Кінцева мета дослідження, 
звичайно, полягає в тому, щоб 
дати астрономам змогу досто
вірно підрахувати загальну 
кількість планет у галактиці, 
чисельність тих, на яких мож
ливе життя, й тих, де можуть 
(принаймні теоретично) бути 
людські колонії. Якби під
твердилася наявність навіть 

малої частини потенційно зем
леподібних планет, відкритих 
Кеpler, третій показник вимі
рювався б шестизначним чис
лом.

Як стверджує Кріс Лін
тотт, астроном з Оксфордсь -
кого університету, котрий до
помагає команді Kepler аналі
зувати дані, ці відкриття по
значать нову віху в історії, бо 
непевність щодо питання «Чи 
існує життя поза Землею?» пе

рейде з астрономічної пло
щини (скільки є планет, для 
нього придатних?) до суто біо
логічної (наскільки легко там 
може з’явитися життя й роз
винутися його розумна фор-
 ма?). З огляду на попередні 
дані складається враження, 
що придатних планет чимало. 
А там і екзобіологія може пере
стати бути чимось із царини 
фантастики. 
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інна  
Завгородня

В’ячеслав 
Дарпінянц

Олена  
чекан

Роман  
Кабачій

СЛОВА-ПАРАЗИТИ 
«У мене депресія…» – і хто цього 
не проголошував? «Припини іс
терику!..» – бачили дамочок,  
які, захлинаючись, намагались 
поставити на місце малюків? 
«Ідіот!» – зрозуміло. «Пара
ноя…» – чого забажаєте?.. «Ши
зофренія, це точно…» – як часто 
ми ставимо діагнози і собі, й 
ближнім? Клеїмо ярлики. Без 
жалю, докорів сумління й розду
мів про наслідки. Не усвідомлю
ючи, про що й задля чого гово
риться. А навіщо замислюва
тися? Є епітет «ненормальний», 
він став нормою спілкування, 
жахливою, але корисною: пояс
нює всім, усе, завжди. Тоталь
ність «девіантно сті» поза увагою, 
але нічого: усі так роблять. І це, 
знову ж, усе пояснює. Нібито. 
Хоча дещо пояснює: популяр
ність антидепресантів, напри
клад… Це такі пігулки від розду
мів і тяжкого настрою. 

ТеЛеВіЗОР і ДеМОКРАТіЯ
Уже вдруге не змогла переко
нати людину в тому, що коли 
хтось із присутніх у автобусі чи 
потязі не хоче дивитися телеві
зор, його потрібно вимкнути. 
Певний час навіть думала: 
якщо людина цього не розуміє, 
сперечатися з нею марно. Адже 
завжди знаходиться жіночка, 
яка хоче його дивитися. Право 
громадян на тишу можна за
безпечити, лише вимкнувши 
телевізор чи принаймні розда
ючи охочим захисні біруші. А 
право дивитися телевізор у єв
ропейських країнах реалізу
ється за допомогою індивіду
альних навушників або відео
пристроїв, за які можна ще й 
брати окрему плату. В україн
ському потязі телевізор можна 
лише притишити, а вимкнути 
не можна, і це дуже вже нага
дує Орвелла. Проте є люди, 
яким це нічого не нагадує.  

ВіДЛУННЯ ОСеНі
Щодень налите міддю сонце 
відсторонюється від нас все 
далі: майже не гріє, і земля 
встигає охолонути ще до полу
дня. Пласке оксамитове небо 
на очах вицвітає, стає матово-
сірим. Тільки на заході воно 
недбало підбите ледь рожевим 
шовком. Стою на краю поля, 
вбираю очима риску обрію: 
там закипає і починає сунути 
зловісна хмара. Мить – і буре
вій розколює тишу, піднімає 
грудки чорної ріллі, клапті по
жухлої трави та змарнілого 
листя, що килимами стели
лось у лісах. Уціліла лише 
краса березового гаю: тонкі 
прозорі стовбури й блідо-
жовте чи то примерзле, чи то 
прикипіле до віття листя. Па
лахкотить здалеку серед го
лих, примарних лісів, ніби на
магаючись скрасити очіку
вання сніжної втіхи. 

Дмитро 
Вовнянко

ТРеБА ВСТИГНУТИ
Повідомлення через «аську» 
видавалося вироком. Серцевий 
напад. Сталося миттєво. Зро
бити не можна було нічого. Кі
нець. 10 років тому ми були 
друзями – водою не розіллєш. 
Потім якось життя розвело. 
Різні міста, різні кола зна
йомств, різні вподобання. Раз 
по раз навідувала думка: треба! 
От негайно треба покинути все 
і подзвонити, написати, зна
йти… Шкода тільки, номери 
телефонів давно змінилися. А 
e-mail один одного ми не знали. 
Та хіба-то складно – знайти? 
Тепер уже пізно. Що далі? Та ні
чого. Жити, як жили раніше. І 
ще негайно побачити старих 
друзів, яких не бачив уже сто 
років. Бо можна не встигнути. 
А треба. 

У ПОШУКАХ РОДОВОДУ
Останнім часом серед молоді 
шириться тенденція пошуків 
свого коріння. Не лише того 
шляхетсько-дворянського, яке 
нині намагаються «пришити» пре-   
зиденту. Популярною робиться 
якась іншість: мати десь єврей
ські, циганські, бойківські чи 
лемківські корені. І не тільки в 
нас – у тій-таки Польщі після 
років радянської, а потім уль
тракатолицької одноманітності 
вже не є ганебним признатися  
у кашубському, німецькому чи 
українському походженні. Цьо-
 му є одне пояснення: гнані за 
своє походження дідусі й бабусі 
намагалися вберегти дітей від 
власної долі, натомість онукам 
за відносної свободи цікава ота 
замовчувана раніше сторона ро
доводу. 

СТАРе й НОВе
Я не те, щоб люблю краєвид  
із вікна редакції Тижня, – 
радше він настроює на філо
софський лад. Ось чому. По 
прямій за парканом – неозорі 
напівруїни радянського за
воду. Похмурі цегляні цехи, 
між якими бігають зграї ди
ких собак та недозвільнених 
робітників. А далі, за ру-
їнами – сталево-скляна пі-
раміда новесенького, щойно 
спорудженого велетенського 
бізнес-центру. Ось тільки 
досі не працює, адже просто 
біля його стіни – величезна 
яма, вже на території заводу, 
й будівля може туди щохви
лини сповзти. Здається, пре
красна ілюстрація життя 
всього українського суспіль
ства.  

Богдан  
Буткевич

НАш ТИЖДЕНЬ| 





Вже у продажу

Запитуйте «Світ у 2012» в місцях продажу преси 
та мережі Книгарень «Є»


	ОБКЛАДИНКА
	ЗМІСТ
	НА ЧАСІ
	Фото тижня
	Демонстрація Азіопи
	Міліції –штучний інтелект!
	Потреба у внутрішньому чиннику
	Життя після саміту

	ВПРИТУЛ
	Карти,гроші, дві труби
	Взяти і поділити
	Взяття Феміди
	Особливий період у мирний час
	Обличчя протесту
	Луганськ у фрустрації
	Цинізм в зеніті
	Бєзпрєдєльщікі
	Експрес у нікуди
	Напередодні Снігової революції?
	Ірреальність Realрolitik
	26 одногоне чекають
	Майбутнє може виявитисяне надто світлим
	Криза лібералізму?

	МИ
	Борець із трафаретністю
	Гросмайстер перекладу

	НАВІГАТОР
	Віддам задарма
	Кіно маленької країни
	Перевірений прісний продукт
	Відгуки/анонси
	Джаз із солоним присмаком
	Дім далеко від дому

	НАШ ТИЖДЕНЬ



