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Не бути 
кормом
Як протистояти 
неофеодалізму 
по-українськи

Таки закордон
Як у Болгарії 
борються 
європейське  
і проросійське 
начало

Світліший 
відтінок сірого
Чим Болгарія 
та Румунія 
дратують 
євробюрократів
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Британський 
консерватизм: 
історія успіху  
 

1979 рік: повернися, Велика Британіє!
Як правоцентристські реформи 
Марґарет Тетчер перетворили 
Сполучене Королівство із «хворої 
людини Європи» на одну з 
найуспішніших економік континенту

Лінія суспільного розлому: 
з одного боку, ми прості 
смертні, з іншого – люди, 
які свідомо вважають себе 
господарями життя

Найбільш дискусійні 
матеріали березня

16 2018

10

64

Репетиція
Як місцеві довибори 
стали майданчиком 
для апробації виборчих 
технологій, що можуть 
бути застосовані 
на парламентських 
перегонах 

Фото 
тижня
Музей у 
шоколаді

Кінець ери 
дешевого Китаю
Що означає 
для світового 
виробництва 
зростання зарплат 
у КНР

Лідер євроінтеграції, 
який поки що 
задовольняє Кремль
Чому новообраного 
президента 
Молдови називають 
компромісною постаттю

Зростання
Чому валовий 
внутрішній продукт  
не завжди дає надійну 
оцінку добробуту

30

36

32 34

Усна візова політика
Чому українці 
потрапляють 
у халепи, 
подорожуючи 
Шенгенською зоною, 
і як цього уникнути

Гра у кіоски
Як столичні 
чиновники 
оббирають 
малий 
бізнес

Потреба правої сили
Чому українські політики 
вперто не помічають готовності 
українського суспільства підтримати 
правоцентристську альтернативу

8

Язик до Москви 
доведе
Чому Віктор 
Янукович знову 
заговорив про 
«розширення 
прав» російської 
мови

Церква проти уряду
Англікани 
й католики 
засуджують 
плани легалізації 
одностатевих 
шлюбів

ЕКоНоміКА

зміст|НА чАСі

День легіонерів
Що спровокувало 
чергове 
загострення 
відносин між 
Росією та Латвією

Дилеми європам’яті
Попри те що рух за визнання 
злочинів комунізму став 
усеєвропейським, йому 
перешкоджає різне 
трактування історії  
ХХ століття

Покоління nothing
Лесь 
Подерв’янський 
про власну 
еволюцію і людей, 
що не змінюються

Полонені 
Кавказом
Тиждень 
вирушив 
до серця 
світу

Віднайти себе вдома
Тарас Химич про 
українське кліпмейкерство, 
документалістику та 
фільм, присвячений 
Закарпаттю 1919–1939 
років

НАвігАТоР

поліТИКА

СУСпілЬСТво

Раби смартфона
Як знову повернути 
собі свободу в умовах 
гіперпідключеності

СвіТ
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Музей у шоколаді
У 

центрі Львова постала окрема держава – Шоколан-
дія. Єдиний в Україні стаціонарний Музей шоко-
ладу, що відкрився 20 березня, розповідає про істо-
рію та технологію виробництва цього продукту. Екс-

понатами є копії різних предметів, виконані з шоколаду. 
Окремої уваги варте зібрання мініатюр визначних місць 
світу, що мають масштаб 1:150 – на кожну з них знадоби-
лося від 16 до 25 кг цього кондитерського виробу і місяць-
півтора філігранної праці. Відвідувачі можуть не лише 
очима поїдати експонати, а й купувати найдрібніші з них.

Фото: УНІАН
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Тиждень 
в історії

Підписано Римський 
договір про створення 
Європейського еконо-   
мічного співтова  рист ва –  
попередника ЄС

У Мілані створено 
фашистську 
організацію «Союз 
боротьби» на чолі з 
Беніто Муссоліні

Центральна 
Рада 
запровадила 
українську мову 
в діловодстві

23 березня 1919 року 24 березня 1918 року 25 березня 1957 року

О
станні місцеві довибори, схоже, стали 
майданчиком для апробації технологій, 
які можуть бути застосовані на перегонах 
2012 року. Попри падіння електорального 

рейтингу ПР, підтримувані адмінресурсом вису
ванці й далі обираються у двох третинах громад. 
Наприклад, 18 березня лише «офіційні» регіо
нали здобули перемогу на 39 із 58 проведених 
цього дня перевиборах голів місцевих громад. 
Як і прогнозувалося, ключовим механізмом здо
буття владою перемог стала цілковита підконт 
рольність виборчих комісій, у результаті чого вони 
демонструють готовність ухвалювати будьякі рі
шення, починаючи від позбавлення присутності на 
їхніх засіданнях неугодних і закінчуючи «поправ
ками» до процедури підрахунку голосів. Тим ча
сом після вилучення із засідання «сторонніх» 
фальсифікація для такої повністю підконтрольної 
комісії стає справою техніки: можна і докинути го
лосів за «правильну» партію чи кандидата, і доста
вити ще по одній позначці в бюлетенях за опозиці
онерів, таким чином зробивши їх недійсними. 

Доволі промовистим прикладом виборчого «бє
спредєла» стало відео лише одного з епізодів вибо
рів обухівського міського голови, коли регіонал Пе
тро Мельник, ректор Академії податкової служби 
України і парламентарій, грубо намагався «вине
сти» з виборчої дільниці представника опозиції 
нардепа від НУ – НС Ірину Геращенко. Але переду
мовою стало рішення членів ДВК, яка одноголосно 
ухвалила видалити її із засідання. При тому що на 
відео чітко видно: народна обранка жодним чином 
не перешкоджала роботі виборчої комісії, та й 
юрисдикція останньої не поширюється на пи
тання, пов’язані з порушенням статусу народного 
депутата України. Проте в цьому ще одна проблема 
майбутньої кампанії: рішення комісії оскаржу
ється в суді або в комісії виборчого рівня, і цей про
цес може тривати тижнями і місяцями, а виборчі 
фальсифікації реалізуються вже тепер. 
Та й персонально члени комісій часто опиняються 
«на підхваті» у фальсифікаторів. Приміром, на ви
борах міського голови Вишневого в грудні 2011го 
після опускання пачки бюлетенів член ДВК нама

Білорусь підтвердила, 
що звинувачених в 
організації вибухів 
у мінському метро 
страчено

Держкіно України дозволило 
прокат російського фільму 
«Август. Восьмого», 
у якому присутні елементи 
пропаганди і ксенофобії

Президентом Молдови 
став 63-річний Ніколае 
Тімофті. Парламент 
не міг обрати главу 
держави два роки

15 березня 16 березня 17 березня

Репетиція
Автор:  

Андрій Дуда
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В аеропорту «Лос-
Родеос» (Іспанія) 
сталася найбільша 
авіакатастрофа в історії. 
Загинули 583 особи

Британія ухвалила 
Північноамериканський 
акт про створення 
Канади як федерального 
домініону

Румунію 
проголошено 
королівством

26 березня 1881 року 27 березня 1977 року 28 березня 1592 року 29 березня 1867 року

Народився Ян 
Амос Коменський, 
чеський гуманіст, 
основоположник 
педагогічної науки

гався трусити скринькою, щоб вкинутий стос осо
бливо не виділявся. Причому в електорально «чу
жих» регіонах відбувається активний процес роз
ширення контингенту майбутніх «рабів» (пере
фразовуючи вислів людини, який на скандально 
відомих плівках Забзалюка приписується Ігореві 
Рибакову): на Тернопільщині та Житомирщині 
учителів, із яких зазвичай і формується більшість 
місцевих комісій під страхом звільнення з роботи, 
примушують вступати до ПР.
Часто доводиться чути, що на довиборах адмінре
сурс не виявляв особливої активності. Як визначити 
ситуацію, коли голова райдержадміністрації, як це 
трапилося в Ананьївському районі на Одещині, 
кілька разів побував у селі, в якому мають бути ви
бори, здійснюючи «активну агітацію», що полягає 
переважно в погрозах і залякуванні? Проте ще оче
виднішим є інший вимір застосування адмінре
сурсу – це вибіркова бездіяльність у протидії фаль
сифікаціям на користь своїх, цілковите ігнорування 
грубих та очевидних порушень під час голосування 
на дільницях та під час засідань ДВК. Коли прокура
тура не порушує кримінальних справ за фактами 
вчинення виборчих злочинів, коли працівників МВС 
і «Беркуту» використовують для того, щоб вилучити 
з виборчих дільниць офіційних спостерігачів, дові
рених осіб, представників ЗМІ. Саме злочинна безді
яльність (або й сприяння) правоохоронних органів 
стимулює масштабне застосування виборчими шта
бами партії влади призабутих та локалізованих в 
окремих регіонах упродовж помаранчевого періоду 
«каруселей» та масового вкидання бюлетенів. 
Місцеві довибори вкотре продемонстрували ще одну 
дуже небезпечну тенденцію: статусну слабкість ві
тчизняних спостерігачів від партій та громадських 
організацій. Сьогодні останні, а також медійники 
вже не є гарантами чесних виборів. Виборча комісія 
легко ухвалює рішення про видалення такої особи з 
дільниці. Єдиним дієвим способом спостереження 
на сьогодні лишається залучення представників 
міжнародних організацій. З ними поки що побою
ються «воювати», як засвідчив, зокрема, і скандаль
ний випадок в Обухові. Тому опозиції слід прагнути 
максимального залучення міжнародних спостеріга
чів. Крім того, вже сьогодні опозиційні партії мають 
шукати і готувати людей, які можуть супроводжу
вати міжнародних спостерігачів на виборчих діль
ницях та засіданнях комісій як перекладачі й водно
час бути добре обізнаними з можливими варіан
тами фальсифікацій.

Нафтогаз із молотка
Провладна більшість 
у першому читанні 
підтримала внесений 
депутатом від опозиції 
(чи не вперше за ос 
танні два роки!) зако
нопроект про рефор
мування НАК «Наф 
тогаз Україна». Він на
дає уряду право здій
снити розподіл ком
панії на кілька про
фільних, які займати
муться видобутком, 
транзитом та збутом 
газу, і водночас фіксує, 
що вони мають зали
шатися в державній власності. Формально цей крок пов’язують із 
виконанням взятих Україною зобов’язань у межах приєднання до 
Енергетичного співтовариства з ЄС. Однак насправді він може 
бути свідченням підготовки до продажу окремих складових поки 
що єдиного Нафтогазу наближеним до влади чи навіть і Газ
прому, якщо того вимагатиме політична кон’юнктура, – передба
чена в законопроекті заборона на такі дії може зникнути в про
цесі його доопрацювання. Водночас старт процесу реформування 
НАК може бути інструментом тиску на російського газового мо
нополіста, оскільки загрожує йому вимушеним переглядом чин
них угод після ліквідації Нафтогазу.

У Франції 
невідомий відкрив 
стрілянину в 
єврейській школі. 
Четверо загиблих

Несанкціонований 
опозиційний мі-
тинг у Моск  ві. По-
над сотня затри-
маних

Державна дума РФ 
ратифікувала Угоду про 
зону вільної торгівлі в 
межах СНД

18 березня 19 березня 20 березня
Кабмін відмовився 
знижувати акцизи на 
бензин. Уряд обіцяє 
інтервенції на ринку 
нафтопродуктів

21 березня

«Конституційна» корупція
Чиновники ніяк не змиряться з тим, що мають декларувати не лише 
доходи, а й видатки. 13 березня Конституційний Суд задовольнив 
прохання 53 народних обранців від Партії регіонів визнати некон
ституційним положення про декларування витрат за друге півріччя 
2011го і в такий спосіб позбавив держслужбовців та депутатів необ
хідності оприлюднювати свої витрати, які зазвичай на порядок пе
ревищують доходи. Украй важлива для влади «індульгенція», зва
жаючи на передвиборчу кампанію, що фактично вже стартувала. 
Нагадаємо, що з 1 січня 2012го набрала чинності законодавча 
норма, згідно з якою до 1 квітня чиновники та парламентарії мали 
подавати декларацію не лише про майно та доходи, а про й витрати 
за попередній рік на суму, що перевищувала 150 тис. грн, причому 
не лише власні, а й членів сім’ї. Проте в 2012му, як виняток, було 
передбачено декларування видатків лише за друге півріччя 2011го. 

тЕнДЕнЦіЇ тижня|НА чАСі
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Невдоволені 
та стурбовані
Більшість населення незадоволена як політичною 
(71%), так і економічною ситуацією (79%) в країні. 
Про це свідчить дослідження, проведене Київським 
міжнародним інститутом соціології (КМІС). Майже 
дві третини жителів України (65%) вважають, що 
справи в державі йдуть у неправильному напрямку. 
За даними КМІС, українців нині найбільше хвилюють 
питання виживання, тобто ціни на продукти харчуван-
ня та комунальні послуги, безробіття, злочинність. 
Натомість питання, якими полюбляють спекулювати 
політики, зокрема статус російської мови, турбують 
незначну кількість українців.

71%
79%

65%
58% 54%

34% 32% 27%
20% 5,6% 3,5%  2,1%  

відсоток респондентів.
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10 млрд грн 15% необхідних коштів46 кримінальних справ
порушила ГПУ, розслідуючи зловживання 
під час підготовки до Євро-2012. 111 фактів 
розтрати державних коштів у процесі підго-
товки до чемпіонату зафіксувало МВС

потрібно на виділення молодіжних іпо-
течних кредитів під 2–3% річних. Оцінка 
віце-прем’єра Сергія Тігіпка

отримують українські дитбудинки 
та інтернати. Дані уповноваженого 
президента з прав дитини 

АНАТОЛІй ГРиЦеНКО
дістав два роки умовно
Суд Комунарського району 
Запоріжжя виніс вирок 
у справі екс-спікера 
кримського парла-
менту за «переви-
щення службових 
повноважень». По-
літика звільнили 
з-під варти.

5 ОБЛиЧ МАйже СеРйОзНО

Язик до Москви доведе

ГРОМАДСьКА ДУМКА

ВОЛОДиМиР ВеЧеРКО
видав бажане за дійсне
Депутат від ПР похвалився 
на білбордах, що по-
дарував лікарні міс-
та Дружківки устат-
кування на 1 млн 
грн. Як з’ясувалося, 
жодних «презен-
тів» тамтешні ме-
дики не отримали.

йОАхІМ ГАУК  
новий президент ФРН
Федеральні збори Німеччини об-
рали президентом 
72-річного пастора 
лютеранської церк-
ви і правозахисника, 
відомого антикому-
ністичною діяльністю 
за правління східноні-
мецького уряду.

МІшеЛь ПЛАТІНІ
за футбол без політики
Президент УЄФА пояснив європей-
ським депутатам,  
що його організа-
ція не є політич-
ною, а тому не 
може дати оцінку 
політичним репре-
сіям в Україні.

ВІКТОР МеДВеДЧУК
повертається 
Екс-голова АП Леоніда Кучми офі-
ційно оголосив, що по-
вертається у велику 
політику. Ще в черв-
ні минулого року він 
заперечував таку 
можливість.
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Невдоволені 
та стурбовані
Більшість населення незадоволена як політичною 
(71%), так і економічною ситуацією (79%) в країні. 
Про це свідчить дослідження, проведене Київським 
міжнародним інститутом соціології (КМІС). Майже 
дві третини жителів України (65%) вважають, що 
справи в державі йдуть у неправильному напрямку. 
За даними КМІС, українців нині найбільше хвилюють 
питання виживання, тобто ціни на продукти харчуван-
ня та комунальні послуги, безробіття, злочинність. 
Натомість питання, якими полюбляють спекулювати 
політики, зокрема статус російської мови, турбують 
незначну кількість українців.
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68,5% ВВП$50 млн
планують виділити СшА 
на розвиток демократії та 
громадянського суспільства 
в Росії

такого показника сягнув 
державний борг Іспанії – вперше 
за останні 17 років

КОРОТКО

Р
усифікації України – бути. Перед своїм першим після 
«виборів Путіна» візитом до Москви це в інтерв’ю ИТАР
ТАСС пообіцяв Віктор Янукович. Мовляв, Рада неодмін
но прийме закон, який «розширить права» російської 

мови до формальних прав української. «Так люди пропону
ють», – пояснив гарант, не уточнивши, на жаль, що аж ніяк не 
всі «люди» в принципі мають доступ до його тіла, захищеного 
броньованими стінками авто й парканами «Межигір’я».
Згідно з даними дослідження Інституту соціології НАН Украї
ни, прихильників «розширення прав російської мови» у тій чи 
тій формі за 15 років поменшало – від 52% у 1995му до 41,6% 
на 2011й. Водночас до 47,1% зросла кількість тих, хто проти. 
Утім, як показують опитування соціологів, «лінгвістичне» пи
тання в наших громадян аж ніяк не на першому місці, а з огля
ду на те, що реальний стан російської мови значно кращий, 
ніж державної, його не варто було б зачіпати взагалі. Отже, за 
рахунок цієї «проблеми» партія влади традиційно хоче підтри
мати свій рейтинг, що падає, напередодні виборів? Не смішіть: 
на тому ж таки Донбасі після двох років суцільного «покра
щення» куди більше стурбовані не «языком», а хлібом насущ
ним. Підлизатися кортить, вибачайте на слові, до зверхньо
го Путіна, котрий геть не бажає послабити газовий зашморг? 
Авжеж, так той і розчулиться… Втім, у Кремлі заяві Янукови
ча все одно мали зрадіти. Навіть якщо русифікаторські закони 
не пройдуть, спроби їх провести вкотре поляризують україн
ське суспільство, а значить, послаб  лять владу самого ж гаран
та. Тобто слухняніший буде.

Язик до Москви доведе
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«если партия скажет надо...»
17 березня на з’їзді Партії регіонів віцепрем’єр 
Сергій Тігіпко дістав членство у ній, перед тим 
ліквідувавши свій попередній політичний про
ект – «Сильну Україну». На перший погляд, мо
тивом стало здобуття низки посад в органах ви
конавчої влади представниками його коман
ди, які засиділися в незручній для них опози
ції. Власне, перші призначення такого плану вже 
відбулися. Проте Тігіпко не приховує, що має 
значно більші амбіції – очолити Партію регіонів.

закінчення справи Дем’янюка
17 березня в будинку для престарілих у Бад
Файльнбаху (Німеччина) на 91му році життя по
мер Іван Дем’янюк, колишній радянський вій
ськовополонений, виходець із Житомирщини, 
якого торік у травні засудили до п’яти років по
збавлення волі за співучасть у вбивстві євреїв у ні
мецькому таборі смерті «Собібор». Незважаючи 
на експертизу ФБР, яка визнала, що нацистське 
посвідчення Івана Демян’юка було підроблене 
КДБ у 1980х роках, німецька Феміда винесла ви
рок у справі українця, дозволивши йому, однак, до 
закінчення розгляду апеляції перебувати на волі.

Білорусь на замку
Білоруські прикордонники 18 березня не дозво
лили виїхати до Литви відомому опозиційно
му політикові Станіславу Шушкєвічу. Без по
яснення причин у паспорт колишньому главі 
держави поставили штамп «у виїзді відмовле
но». Це вже не перший випадок, коли офіцій
ний Мінськ не випускає опозиціонерів із краї
ни. Деякі активісти навіть призвичаїлися діста
ватися до Європи через Росію.

хакерська гавань 
Американський журнал Computerworld присвя
тив велику статтю Україні, яку автор Тейлор Ар
мердінґ називає «раєм для хакерів». Таку свобо
ду для них пояснюють відсутністю законодавства 
та сучасних правозастосовних практик боротьби з 
правопорушеннями у вебцарині. Автор зазначає, 
що головною проблемою нашої держави є бід
ність, тому інвестиції в економіку, ймовірно, ви
являться ефективнішими, ніж спроби криміналь
ного переслідування хакерів.

з українців у русини
Найбільшою несподіванкою останнього пере
пису населення у Словаччині стало збільшення 
кількості русинів. За останні 20 років ця меншина 
в сусідній державі зросла вдвічі – до 33 482 осіб – 
і є тепер третьою за чисельністю групою після 
угорців та циган. Тенденція пояснюється, зокре
ма, тим, що чимало тамтешніх українців записа
ло себе русинами. Так, 2001 року українців у Сло
ваччині офіційно налічувалося 10 814 осіб, а за 
переписом 2011го – вже 7 430.



ців виникає комплекс прови
ни за злочини нацизму. Дех
то з цим живе, дехто цим не 
переймається, а хтось (як, 
наприклад, цей «історик» 
РоссолінськийЛібе) шукає 
гіперкомпенсацію, намага
ється хоча б частину відпові
дальності перекласти на інші 
народи. Тут і до Фрейда хо
дити не треба. Не варто ди
вуватись, якщо найближчим 
часом з’являться також «іс
торичні» відкриття на тему 
«ОУНУПА як провідні ор
ганізатори винищення євре
їв у Галичині» й тому поді
бні опуси.

Ростислав Лещишин: На 
Заході є тенденція, яка сто
сується усіх пострадянських 
країн та загалом країн тре
тього світу: тамтешні «спе
ціалісти» знають про нас, 
наше минуле, сучасне і май
бутнє життя краще, аніж ми 
самі. Це при тому, що біль
шість цих «фахівців» ніко
ли в Україні не були, не зна
ють української мови і не зва
жають на жодну об’єктивну 
критику з нашого боку. Цей 
РоссолінськийЛібе тільки не 
найзначніший представник 
цієї групи західного нав  коло   
наукового істеблішменту.  
Зви  чайна провокація, до 
якої чомусь втягнуто посоль
ство ФРН. Взагалі, коли чи
таєш деякі публікації захід
них «фахівців», то таке вра
ження, що українці завжди 
мали власну державу, прово
дили якусь власну політику і 
за все, що відбувалось на оку
пованій території України з 
ініціа  тиви окупантів під час 
світових війн, саме ми несемо 
відповідальність. Особисто 
мені це нагадує те, як німець
кі ЗМІ свого часи писали про 
«польські концентраційні та

бори» в часи Другої світової 
війни. Поляки довго проти 
цього боролися.

Цусыма: Саме на таких 
Ґжеґо   
жах РоссолінськихЛібе 
трималася адміністра
ція Краківського Генерал
Губернаторства. На всіх чіль
них постах і керівних серед
ніх ланках, включно з геста
по, – фольксдойчі польського 
походження. Мої старші роди
чі німецьку окупацію реа  льно 
пережили, німців від поль
ських фольксдойчів відрізня
ли добре. Саме тому і вижи
ли у 1943–1944му, уникнув
ши погромів і етнічних чисток, 
організованих у польських ін
тересах тими ж самими «недо
німцями» типу Россолінських
Лібе.

Nadi: Дуже хочеться почу
ти помірковану, обґрунтова
ну реакціювідгук наших на
уковців.

Історик: Статтю написано 
у суто пропагандистському 
дусі. Дивно, що шанований 
мною часопис так однобічно 
підійшов до висвітлення цієї 
складної проблеми, надавши 
місце для таких однобічних 
і тенденційних вигуків, яки
ми оце кидається п. Пагіря, 
радіючи, що «поставили на 
місце німецького вискочку». 
Насправді весь шум навко
ло лекції набагато перевищив 
наукове та суспільне значен
ня самої події, яка могла б 
стати більш плідною науко
вою дискусією, якби дослід
ники, як п. Пагіря, не раділи 
б зі своєї «наукової обструк
ції», а протиставили свою на
укову позицію (звичайно, 
якщо є що протиставляти, бо 
зі статті цього не видно).

Розумака: А чому тут диву
ватись? Протягом останніх 
років 60 у німецьких школах 
учням докладно пояснюють, 
хто такий був Гітлер і що він 
зробив для Німеччини. Тобто 
для більшості сучасних нім
ців нацизм – це однозначне 
зло, злочинний режим. Але 
що робити, якщо у сімейно
му альбомі є фото рідного ді
дуся, на якого ти дуже схо
жий, у формі військ СС? Або 
покійна бабуся була в «Гіт
лерюґенді», отримувала гра
моти й подяки за підписом 
доктора Ґеббельса? За та
ких розкладів у багатьох нім

НАйБІЛьш ДиСКУСІйНІ 
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Олександр Пагіря аналізує, чому лекція 
Россолінського-Лібе в посольстві ФРН вияви-
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Адвокат Диявола: Шанов
ний п. Пагіря, Ваша стаття, на 
жаль, є не чим іншим, як пла
чем ображеного патріота, а 
не словом історика. Взагалі, 
дивний народ наші патріоти 
від науки, самі собі на кожно
му кроці суперечать: пишуть, 
що молодий історик Россо
лінский – «ніхто, і звуть його 
ніяк», тобто ще не захистив
ся, монографії не видав, і тут 
же зчиняють всеукраїнську іс
терику навколо його висту
пів. То, може, масштаб особис
тості та її науковий вплив не
співмірні з реакцією на неї? 
Але якщо все ж співмірні, й 
Ви, зважаючи на кількість ува
ги до Россолінського, вважає
те його достойним опонентом, 
то не погребуйте вступити в 
дискусію з «науковим радика
лом» й нарешті раз і назавжди 
викласти свою і прогресив
них українських істориків ар
гументовану позицію. А то все, 
що чути навколо, – це кри
ки «свободівців» чи розмови 
про образу українців. А по суті 
того, в чому глибинні помил
ки Россолінського, – нічого.

Всього голосів: 
1735

Відповідь Посольства ФРН 
на відкритий лист голови  
правління ECEM Media 
GmbH – видавця журналу 
«Український тиждень» – 
Уве Умлауффа:
В «Українському Тижні» від 
9 березня 2012 року вийшло 
дві статті стосовно лекції «Сте
пан Бандера: життя українсько
го революційного ультранаці
оналіста та пам’ять про нього, 
1909–2009 рр.», що її читав іс
торик Ґжеґож РоссоліньскіЛібе 
в Посольстві Німеччини у Києві 
1 березня 2012 року. Щодо цього 
я хотів би зауважити таке:
Посольство Німеччини у Киє
ві в рамках свого спілкування з 
українським суспільством регу
лярно запрошує на лекції і дис
кусії, які також бувають на теми 
української історії. При цьому 
ми прагнемо цікавого для на
ших гостей обміну думками. 
Ми не відбираємо доповідачів 
за тим, наскільки їхні погляди 
співпадають з нашими.
Запрошені нами історики за
вжди виголошували свої тези 
у різних містах України. У ви
падку з паном Россоліньскі

Лібе Посольство Німеччини 
залишилося єдиним місцем 
проведення, після того, як всі 
інші відмовилися. Вже напе
редодні від нас порізному 
вимагали не допустити лекції 
і у приміщенні Посольства, 
почасти з посиланням на те, 
що він підігрує тому чи іншо
му політичному табору.
Німеч  чину й Україну поєднує  
сповідування свободи слова. 
Во  на є дуже великою цінністю.  
Конкретно, свобода слова 
означає можливість представ
лення і супере  чливих пози
цій та відкритого їх обговорен
ня. Для цього ми відкрили наш 
дім і запросили розмаїту публі
ку, що вела контроверсійні, а 
також конфронтаційні та емо
ційні дискусії.
Великий, багатоголосий і пере
важно критичний резонанс у 
ЗМІ показав, що існує потреба 
в обговоренні і за межами кола 
наших гостей. 

Крістофер Фукс
Керівник відділу преси 

Посольства Федеративної 
Республіки Німеччина

СтиліСтика 
допиСувачів 
зберігаєтьСя
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Якщо не вказано 
іншого, в цій статті 

використано ін-
формацію з ви-

дання «Соціологіч-
ний моніторинг 
«Українське сус-
пільство», підго-

товленого Інститу-
том соціології 

НАНУ

С
еред тиражованих міфів на 
тему українського суспіль
ства один із найпопулярні
ших – про його мало не за

гальну природну лівизну. Вихо
дячи з того, що багато наших 
співвітчизників справді все ще 
чекають від влади вирішення 
своїх матеріальних проблем, по
літичні діячі розглядають екс
плуатацію цього стереотипу як 
найкоротший шлях до здобуття 
голосів виборців і будують свої 
гасла, насамперед, на популіст
ських, не підкріплених жод
ними розрахунками обіцянках. 
Але вони залишаються невико
наними – що позначається на 
ставленні людей до політики й 
політиків: на відміну від захід
них держав, де найбільші політ
сили здобувають близько 40% 
голосів (а подекуди й формують 
однопартійну більшість), в Укра
їні «великою» вважають партію, 
яку підтримує заледве 10–15% 
громадян.

Добробуту, якого справді 
прагне абсолютна більшість лю
дей, можна досягнути в різний 
спосіб. Шлях олігархічної еконо
міки, яким іде Україна, достатку 
не забезпечить апріорі. Така мо
дель консервує відсталість, бід
ність і радянські практики сус
пільного життя (див. Тиждень 
№35/2011). Що має стати аль
тернативою? Аналіз настроїв 
суспільства показує, що воно 
цілком готове обрати правоцен
тризм, орієнтований на демоно
полізацію економіки, вивіль
нення та підтримку приватної 
ініціативи й стимулювання 
створення робочих місць. За да
ними досліджень Інституту со
ціології НАНУ, серед тих небага
тьох, хто все ж таки спромігся 
визначитися, соціалістичному й 
соціалдемократичному ідеоло
гічному напрямкам віддають 
перевагу по 11% респондентів, а 
правоцентризму (націонал

демократичному, християнсько
демократичному та лібераль
ному) – 14%.

ҐРУНТ ДЛЯ зРОСТАННЯ
Аргументом на користь перева
жання прихильників лівої ідео
логії часто виступає той факт, 
що, за опитуваннями (напри
клад, Київського міжнародного 
інституту соціології; лютий 2012 
року), найважливішими пробле
мами респонденти називають 
зростання цін на харчові про
дукти (57,9%) й комунальні по
слуги (53,7%), втрату роботи 
(33,6%). Проте в багатьох краї
нах питання інфляції та працев
лаштування правоцентристські 
сили, зорієнтовані на виважену 
економічну політику, а не на со
ціальний популізм, вирішували 
завжди успішніше, ніж їхні ліві 
опоненти.

Крім того, за даними фахо
вих досліджень, наш соціум має 
багато рис, які засвідчують при
родність для нього класичної 
правої ідеї яка спирається на ак
тивну життєву позицію (яку від
дзеркалює англійське прислів’я 
«Бог допомагає тим, хто допома
гає собі сам»), а також на здат
ність виявляти ініціативу, на по
вагу до приватної власності й 
свідоме об’єднання зусиль віль
ними громадянами для вирі
шення спільних справ.

У Європі такі ідеї спершу по
значали як «ліберальні» – вони 
стали ідеологічною основою 
спротиву абсолютизмові влади. 
Консерватизм, який виник у 
Британії як реакція на виклик 
«революційного» лібералізму, 
згодом узяв на озброєння його 
ідеї щодо цінності особистих 
прав і свобод, непорушності 
прав власності, вільного під
приємництва, але компенсував 
деякі ліберальні «перегини» 
(надмірний індивідуалізм, бай
дужість до соціально слабших 

тощо), ввівши до системи цін
ностей соціальну відповідаль
ність, повагу до сім’ї та інших 
традиційних інститутів, ідею 
спільної дії (див. Тиждень, 
№20/2011). Саме на цей сплав, 
який (залежно від варіацій у 
пріоритетах) дістав назву «но
вого консерватизму», «народної 
партії» чи «соціального лібера
лізму», ідеологічно спираються 
сучасні праві політсили, які до
мінують на політичній сцені 
провідних європейських країн.

У нашого суспільства є чи
мало рис, які свідчать про го
товність сприйняти такі ідеї. 
Попри міф, що українці інертні 
й здатні лише очікувати ми
лості від держави, принаймні 

Потреба правої сили
В Україні є об’єктивний запит на правоцентристську альтернативу, 
орієнтовану на вивільнення й підтримку приватної ініціативи, 
радикальне відокремлення влади від бізнесу та стрімку 
дерадянізацію всіх практик суспільного життя

Автор: 
Ростислав 
Павленко
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КРАїНІ КОНЧе ПОТРІБНА 
ПОЛІТиЧНА АЛьТеРНАТиВА. 
НАТОМІСТь ПОКи  
щО ІСНУюТь КЛУБи  
зА ІНТеРеСАМи

третина громадян під час опи
тувань демонструє готовність 
узяти відповідальність за свою 
долю на себе. 10,5% опитаних 
вважають, що те, як склада
ється їхнє життя, залежить зде
більшого від них самих. Біль
шою мірою від них, ніж від зо
внішніх обставин, – 11,7%, одна
ковою мірою від людини та об
ставин – 31,1%. Стверджують, 
що їм вистачає рішучості для 
досягнення своїх цілей, – 34,9%, 
ініціативи й самостійності – 
43,3%; а що цих рис бракує – 
відповідно 27,9 і 23,9% опита
них.

Існує великий запит на ви
вільнення ініціативи від законо
давчих і адміністративних обме
жень. У 2010 році «схвально» та 
«швидше схвально» ставились 
до розвитку приватного підпри
ємництва (бізнесу) в Україні 
53,9% опитаних. Водночас 30,6% 
респондентів хотіли б відкрити 
свою справу, а 18,7% – «швидше 
хотіли» б це зробити. Це при 
тому, що нині як «підприємці» 
себе визначають менш ніж 5% 
населення. Що треба активно 
протестувати проти погіршення 
умов життя, переконані 39,8% 
громадян. Водночас терпіти 

труднощі заради «порядку, миру 
і спокою» готові 36,6%. 1994 року 
це співвідношення було 22,7% 
проти 43,8% відповідно.

Українці дедалі більше го
тові об’єднуватися для захисту 
спільних прав та інтересів. До 
речі, таке згуртування при
йнято вважати однією з ідеоло
гічних підвалин «народних» 
партій сучасної Європи: чимало 
правих політичних груп там ма
ють офіційну назву «союз» (най
відоміший приклад – правля
чий у Німеччині Християнсько

демократичний союз). Переду
мовою спільних дій є довіра. 
Упродовж 1994–2010 років 
зросла кількість тих, хто довіряє 
колегам (від 37,5% до 51,8%) і су
сідам (від 40,7% до 54,1%). Зре
штою, понад дві третини грома
дян ставлять єдність країни 
вище нав’язуваних політиками 
питань, які начебто мали б її 
розколоти (федералізації, за
провадження державного ста
тусу російської мови, тлума
чення спірних сторінок історії). 
Названі «дражливі» теми за
ймають останні місця в рей
тингу важливості проблем. А 
тому є серйозний запас міцності 
у проведенні модерної політики 
національної ідентичності й ін
формаційної безпеки (див. та-
кож Тиждень, №19/2011).

РОзІРВАТи ПОРОЧНе КОЛО
Таким чином, для потужної пра
вої партії в Україні наявна соці
альна база, здатна забезпечити 
їй підтримку не менш як тре
тини виборців. Чому ж наші по
літики вперто не помічають 
цього, граючись у популізм і 
змагаючись за кілька відсотків 
на маргінесах електорального 
поля? Відповідь – почасти в по
ширених серед українців стере
отипах (що їх політики, як час
тина суспільства, поділяють), а 
почасти – в олігархічній природі 
самих партій.

Статистика немов під
штовхує їхніх представників до 
соціальнопопулістської рито
рики. В Україні, за визнанням 

президента Януковича, тре
тина сімей із дітьми – за межею 
бідності. Ба навіть гірше, від 
убогості не рятує наявність ро
боти: незаможними є чверть сі
мей, де працюють і чоловік, і 
жінка. А згідно зі стандартами 
ООН за межею бідності в Укра
їні – близько 80% населення.

Однак намагатися подолати 
цю проблему в нинішніх умовах, 
не змінюючи самої основи 
соціальноекономічних відно
син в Україні, марно. Економіка, 
де основні сектори монополізо
вані, а ресурси й національний 
продукт розподіляються на ко
ристь невеликої групи олігархів, 
за всіма законами не спроможна 
на якісний стрибок у розвитку, 
який забезпечив би приплив до 
бюджету достатніх коштів для 
подолання бідності. Чи не єди
ний приклад в історії України, 
коли соціальні стандарти різко 
покращились, пов’язаний якраз 
із якісною зміною в економічних 
відносинах. Уряду Ющенка – 
Тимошенко у 2000–2001 роках 
вдалося забезпечити виплату 
пенсій та підвищення зарплат 
лише після того, як було ліквідо
вано бартерні схеми в енерге
тиці й кошти отримали не 
пов’язані зі схемами ділки, а 
державний бюджет.

Тобто політики мають 
об’єктивні підстави для сис
темних реформ і можуть спер
тися на підтримку принаймні 
більш ніж третини суспільства 
(а в міру успіху перетворень 
кількість симпатиків зроста
тиме). Одначе таким крокам 
заважає орієнтованість полі
тичних партій на інтереси їхніх 
спонсорів. Фінансування політ
сил великими «траншами» 
олігархів визначає їхню залеж
ність від інтересів тих, чиїм ін
тересам відповідає нинішній 
стан речей в Україні. Змінити 
ситуацію – і дістати в нагороду 
голоси виборців – зможе та 
партія, яка перейде від декла
рацій до справи в отриманні 
неолігархічного фінансування. 
А для цього вона мусить пере
конати і виборців загалом, і 
бізнес (зокрема, й великий, але 
не олігархічний) у своїй спро
можності розробити і здій
снити програму реформ в ін
тересах суспільства. 

Продовження теми 
на стор. 14
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С
учасні європейські право
центристи не є однорід
ними, але мають певні 
спільні позиції: 1) підтримка 

економічної свободи, розвитку 
підприємництва; 2) збереження 
консервативних цінностей; 3) збе
реження ідентичності власної 
держави та нації; 4) жорстке регу
лювання міграційної політики та 
обмеження напливу нелегальних 
мігрантів до Європи. Суспільний 
запит на відповідну ідеологію за
звичай зростає в кризові періоди, 
коли традиційний для лівих соці
альний популізм щодо перероз
поділів наявних ресурсів най
більш яскраво виявляє свою не
спроможність. Криза змушує реа
лістичніше ставитися до життя, а 
саме правоцентристи обстоюють 
принцип життя за можливос
тями. 

Запит на правоцентризм від
чутний і в Україні. Нинішня мо
дель економіки, зорієнтована на 
великий олігархічний капітал, що 
існує за рахунок дешевих ресур
сів, майже цілковито вичерпала 
себе. Дедалі гостріше відчува
ється потреба реальної економіч
ної свободи та гарантій приватної 
власності, створення передумов 
для розкриття продуктивних сил 
нації завдяки розвитку підприєм
ництва (з пріоритетом не для 
монополістичноолігархічного, а 
для зорієнтованого на конкурен
цію середнього і малого бізнесу). 
Є проблема все ще несформова
ної національної ідентичності. 
Утім, попри те що так чи інакше з 
правим спектром себе ідентифі
кує більшість сучасних опозицій
них сил («Батьківщина», «Фронт 
змін», «УДАР», «Громадянська 
позиція», «Наша Україна», Укра
їнська народна партія та інші 
уламки Руху та блоку НУ – НС), 
очевидною є їхня нездатність за

довольнити наявний суспільний 
запит на ефективну правоцен
тристську політичну силу, спро
можну провести необхідні ради
кальні перетворення та подолати 
всі рудименти совка. Вони не де
монструють здатності ані зрозу
міти потреби громадян, ані пояс
нити їм своє бачення розвитку 
країни, ані реалізувати задекла
ровані у своїх же програмних до
кументах стратегії. Відтак мовою 
відповідальності в Україні з ви
борцем не говорить жодна партія; 
натомість основою їхньої політич
ної практики залишаються попу
лізм та обстоювання інтересів 
своїх бізнесгруп. 

НА ОДНІй НОзІ
На «правий статус» (навіть на 
монополію на правому фланзі) 
довгий час претендує Всеукраїн
ське об’єднання «Свобода», яке 
найактивніше експлуатує націо
нальні, мовні, історичні цінності. 
Проте його програма в економіч
ному розрізі має дуже мало 
спільного з програмами правих 
партій. Приміром, ВО виступає 
за переведення заборгованості за 
кредитами, виданими фізичним 
особам в іноземній валюті, у 
гривню за курсом, який був на 
момент отримання позики, або 
вимагає «зобов’язати будівельні 
монополії зводити соціальне 
житло за доступними цінами». 
Загалом поведінка цієї політич
ної сили наштовхує на думку, що 
її основна мета – гарантовано за
воювати невеликий відсоток уль
трапатріотичного електорату й 
використовувати цей актив у по
дальших торгах. Про реальну 
програму перетворень у країні, 
схоже, не йдеться взагалі.   

Не менше проблем із форму
люванням власної позиції і в 
партій – уламків блоку НУ – НС, 
що зазвичай декларують свою 
національну позицію зі знакових 

питань ідентичності й при цьому 
мають проблеми з баченням 
соціальноекономічних перетво
рень у країні. У гуманітарній га
лузі риторика діячів згаданих 
партій підкреслено права (і лише 
декларації, як виявилося з істо
рією президентства Ющенка), 
проте переконання значної час
тини партійців в економічній по
літиці є, по суті, лівими.

ІДеОЛОГІЯ  
РОзБУДОВи РейТиНГУ
Схожа ситуація і з найбільш рей
тинговими політсилами, які 
останнім часом навіть демон
струють інтерес до злиття в єди
ному списку – «Батьківщиною» 
та «Фронтом змін», – а також но
вими опозиційними партіями.

Так програма «Батьківщини», 
яка є до того ж членом правоцен
тристської Європейської народної 
партії, містить низку положень, 
що мають підтвердити саме таке її 
ідеологічне позиціонування. Зо
крема, це позиції щодо посла
блення податкового тиску, прива
тизації, легалізації тіньового капі
талу тощо. Проте у своїх ініціати
вах, зокрема в законотворчій ро
боті, фракція виявляла себе пере
важно як лівопопулістська політ
сила, що подеколи лобіювала 
проведення «змін» в інтересах 
бізнесгруп у партії. А підтримка 

Відкритий запит, пропозиції – нуль

Автор: Андрій Скумін 

Жоден із наявних «клубів за 
інтересами» не ставить за мету 
реальну демонополізацію, 
відокремлення влади від бізнесу  
та дерадянізацію

На останніх вибо-
рах до Європарла-

менту в червні 
2009 року, що від-

булися у розпал 
кризи, правоцен-

тристські політсили 
змогли закріпити 
свої позиції. Євро-
пейська народна 
партія – Європей-

ські демократи 
(EPP/ED) здобула 

263  
мандати проти  

288 2004-го. Не-
значні електо-

ральні втрати ста-
лися за рахунок по-
силення крайньо-
правих, натомість 

основний суперник 
– Партія європей-
ських соціалістів 

(PES) –  
отримав  

161 
мандат замість 217.
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середнього класу, яка є пріорите
том правоцентристських партій у 
Європі, в риториці та ініціативах 
«Батьківщини» взагалі відійшла 
на третій план.

«Фронт змін» у своїй про
грамі метою діяльності визначив 
розбудову держави, яка характе
ризуватиметься «підтримкою 
чесної конкуренції між україн
ськими виробниками, гарантією 
недоторканності всіх форм влас
ності, захистом українського 
ринку від найбільш агресивних 
форм зовнішньої експансії, під
тримкою соціальної й екологіч
ної відповідальності приватного 
сектору». Арсеній Яценюк свого 
часу висловлював радикальну 
навіть серед правоцентристів 
ідею підвищення пенсійного 
віку, а ще – раціонального вико
ристання бюджетних коштів під 
час виділення субвенцій регіо
нам тощо. Проте ані словом не 
прохопився про подолання олі
гархічних монополій в економіці 
та політиці. Ліберальні деклара
ції «Фронт змін» поєднує із фак
тичним ігроруванням питань на
ціональної ідентичності та дера
дянізації. Крім того, якщо гля
нути на останні дії лідера 
«Фронту», то вони швидше при
таманні лівопопулістському по
літику. 16 січня він зареєстрував 
у Верховній Раді проект закону 

про тимчасову заборону нараху
вання та стягнення з громадян 
України пені в разі несвоєчас
ного здійснення платежів за 
житловокомунальні послуги. А 
доходи від приватизації пропо
нує спрямувати не на програми 
розвитку, наприклад підтримку 
зайнятості, стимулювання ма
лого бізнесу, а на збільшення со
ціальних виплат пенсій для 17,2 
млн потенційних виборців (пен
сіонерів та бюджетників). Ігнору
ючи той факт, що така кількість 
отримувачів реально не відчує 
«покращення».

Соціальноекономічна скла
дова програми новоствореної 
партії «УДАР (Український демо
кратичний альянс за реформи) 
Віталія Кличка» також свідчить 
про її прагнення поживитися за 
рахунок правоцентристського 
електорату. Однак чіткий план 
дій та орієнтири того, що має 
бути отримано на кожному етапі 
перетворень, у партії, судячи з 
публічних виступів її лідера, від
сутні.

Поширеною проблемою ни
нішніх опозиційних сил є страу
сяча позиція у знакових для на
ціональної ідентичності питан
нях: захист української мови, по
літика історичної пам’яті тощо. 
Їхні лідери, схоже, бояться ризи
кувати підтримкою тієї чи тієї 
частини електорату, тимчасово 
здобутої за рахунок ефектної ре
кламної кампанії з обіцянками 
«золотих гір». Як наслідок ці 
теми перетворюються на пожив
ний ґрунт для радикалів, які 

маргіналізують питання іден
тичності своєю деструктивною 
позицією. Останній приклад: си
туація з антиукраїнською лек
цією Ґжеґожа Россолінського
Лібе (див. Тиждень 
№10/2012), яка сколихнула 
українську громадськість, але не 
викликала адекватної реакції з 
боку «Батьківщини», «Фронту 
змін», «УДАРу», «Нашої Укра
їни»...

Цікаво, що після ув’язнення 
Тимошенко питання маркерів 
ідентичності (мови, історії) БЮТ 
узагалі оминає, Яценюк завжди 
уникав цих тем, те саме стосу
ється і Кличка. Отже, «правоцен

тристи» відмовляються від кон
солідації ідентичності україн
ського суспільства й сахаються 
згадувати про дерадянізацію. Та
ким чином, стратегічний еле
мент, без якого реальне рефор
мування неможливе, залишено 
радикалам, а відтак ці ключові 
питання маргіналізуються.

Уже традиційно лідери та 
спікери декларативно правоцен
тристських сил ухиляються од 
відповіді на запитання, за що 
конкретно вони виступають, а 
натомість фокусуються на пункті 
«проти кого?». Яку програму 
змін вони готові виконати в еко
номічній, гуманітарній та геопо
літичній площині? Звичайно, 
можна сказати, що політичні 
сили, які позиціонують себе як 
праві, вдаються до лівого попу
лізму з тактичною метою, – мов
ляв, «виборець любить вухами», 
тому вони й змушені «лівіти» до 
електоральних перегонів, інакше 
приречені на постійні програші. 
Однак, діючи таким чином, вони 
ігнорують настрої суспільства, 
які, подібно до європейських, го
тують міцний ґрунт для послі
довних правих партій (див. 
стор. 12).

Є також інший вимір «пра
вого вибору». Одним із завдань 
правих є виховання відповідаль
ності: виборець відповідає за те, 
кому віддав голос, політична пар
тія – за взяті на себе обіцянки. 
Наявні в Україні «клуби за інтере
сами» до такої місії не готові.

Найголовніше те, що біль
шість так званих опозиційних по
літиків родом із радянської сис
теми координат та її логічного 
продовження – пострадянської 
олігархії. Визначальними рисами 
цієї системи є корумпований 
контроль певних груп над відста
лою економікою та брак реальної 
економічної свободи у більшості 
суспільства. У політичному сенсі: 
партії олігархії (замасковані під 
лібералів) та їхнє друге «я» – пар
тії соціального популізму (кому
ністи, соціалісти).

Розірвати це замкнене коло 
будьщо доведеться, позаяк у 
протилежному разі країна збан
крутує й опиниться у тіні вели
кого сусіда. Зрозуміло, однак, що 
Яценюк, Турчинов, Кожем’якін, 
Тягнибок, Кличко, як кажуть ро
сіяни, «нє по етой часті». 

Відкритий запит, пропозиції – нуль
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МОВОю ВІДПОВІДАЛьНОСТІ 
Не ГОВОРиТь  
жОДНА ПОЛІТСиЛА

№ 12 (229) 23–29.03.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|15

ПравоЦЕнтризм|ТЕмА НомЕРА



Автор: Майкл Бініон, 
Велика Британія 

Б
ританці за своєю приро
дою прагматичні. Вони не 
мають великого інтересу 
до філософських концеп

цій, ідеології чи примарних ідеа
лів. Для більшості жителів Бри
танії важливе те, що працює. І 
політика цієї країни відображує 
такий погляд. 

На початку ХІХ століття кон
серватори представляли аристо
кратію та клас землевласників, а 
також англіканську церкву. Їхнім 
головним інтересом була під
тримка статускво, захист приві
леїв та інтересів земле власників і 
забезпечення законності та по
рядку в країні. Консерватори були 
повною протилежністю старої 
партії вігів, котра згодом стала Лі
беральною та яку більше підтри
мував середній клас, що тількино 
зароджувався. Члени цієї сили 
вели енергійну кампанію за соці
альні та політичні реформи.

Після Наполеонівських воєн, 
у розпал промислової революції 
1820х, Британія перебувала у ре
волюційній ситуації. Соціальні 
умови були скрутними, до пра
цівників ставилися погано, 
профспілки заборонені, а стара 
аристократія здавалася байду
жою до зростання британського 
впливу у світі. Консерватори про
вадили жорстку репресивну по
літику стосовно робітників. Але 
вони зіштовхнулися з неабияким 
випробуванням у 1830х, коли 
так звані хлібні закони (Corn 
Laws), відповідно до яких імпор
товане зерно було обкладено ве
ликим митом, підтримували 
таку високу ціну на хліб, що 
спричинили голод. Земле
власники несамовито опиралися 
ввезенню дешевшого імпортного 
зерна. Консервативним прем’єр
міністром був тоді Роберт Піл, 
реформатор, який перед цим уже 
заснував поліцію (саме тому бри
танських поліцейських досі нази
вають «боббі» – зменшувальне 
ім’я від Роберт). Попри опір бага
тьох консерваторів, 1846 року він 
скасував «хлібні закони» та роз
колов свою партію. Її більше не 
асоціювали із землевласниками 
та репресіями.

Новий лідер Бенджамін Ді
зраелі був євреєм і дуже відріз
нявся від традиційної консерва
тивної аристократії. Він усвідом
лював, що партія ніколи не отри
має достатньої для виживання 
кількості голосів, якщо не розпо
чне соціальні реформи та не 
укладе нового союзу з міським 
робочим класом, який чисельно 
зростав. У розпал вікторіанської 
доби, хоч як це парадоксально, 
консерватори, які представляли 
багатих та вищі класи, провели 
десятки законів про освіту та фа
бричні реформи, які поступово 
призвели до соціальних змін у 
Британії.

Відтоді цей підхід був фунда
ментом влади консерваторів. 
Вона традиційно представляла 
інтереси працедавців, серед
нього класу (аристократія у Бри
танії після 1945 року практично 
зникла) та тих, хто підтримував 
консервативні соціальні цін
ності. Але поступово, коли Бри
танія ставала більш безкласовим 
суспільством, наступні консерва
тивні уряди були привабливі
шими і для ширших верств про
стих робітників, позбавляючи 
впливу Лейбористську партію, 
яка традиційно вела серед про
мислового пролетаріату кампа
нію за соціалізм.

Після Другої світової війни 
консерваторам допомогли при
стосуватися до зміни обставин 
три вагом чинники. Першим був 
Вінстон Черчілль. Його лідер
ська роль під час війни об’єднала 
всі політичні сили. І хоч він та 
його Консервативна партія за
знали на виборах 1945 року по
разки, роль Черчілля як лідера 
опозиції полягала в тому, що він 
змусив консерваторів прагма
тично прийняти проведені лей
бористами зміни та реформи 
(включно з націоналізацією ве
ликої індустрії). Другим чинни
ком була холодна війна. Консер
ватори вели кампанію на плат
формі традиційних цінностей, 
патріотизму та жорсткої протидії 
комунізму. Тож вони зверталися 
до тих британців, хто боявся за
грози, яку західній демократії 
становив сталінський СРСР. Від
тоді консерватори завжди висту
пали за потребу сильної оборони, 

тісні зв’язки з Америкою та 
НАТО. Третім чинником було те, 
що партія прийняла «державу 
загального добробуту» – систему 
соціального забезпечення та без
платної медицини, запровадже
ної того ж таки 1945го лейбо
ристським урядом. Те, що уряд 
взяв на себе відповідальність за 
допомогу бідним і слабшим чле
нам суспільства та їхній захист, 
поступово привело консервато
рів з правого ідеологічного 
фронту до політичного центру, а 
саме тут виграються чи програ
ються всі вибори у Британії.

У 1960х партія перетвори
лася на «консерваторів єдиної 
нації». І ця партія все ще вірила, 
що має природне право керу
вати, але при цьому усвідомлю
вала потребу завоювати під
тримку більшості, яка не мала 
тих привілеїв, що її віддані при
хильники. Це означало, що торі 
(а це була колись образа з боку лі
бералів ХІХ століття, що бук
вально означала «ірландський 
хробак») підтримували націо
нальну систему охорони здоров'я, 
перебрали на себе (хоч і неохоче) 
роль тредюніонів як представ

Британський консерватизм: історія успіху

ПІДНЯТИСЯ 
НАД КОРПОРА-
ТИВНИМИ  
ІНТЕРЕСАМИ. 
Роберт Піл 
спромігся по-
ставити сус-
пільні пріори-
тети над ви-
годами впли-
вових в його 
партії великих 
землевлас-
ників

Майкл Бініон і 
Джон Лукас на сто-
рінках Тижня ана-

лізують британ-
ський консерва-
тизм як приклад 

успішної правоцен-
тристської ідеоло-
гії, який, утім, не-
можливий для ме-
ханічного застосу-
вання, адже Укра-
їну та Велику Бри-
танію важко порів-
нювати з огляду на 
цілу низку специ-

фічних особливос-
тей 
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ника всіх робітників на перегово
рах, розвивали державну сис
тему освіти включно із держав
ною підтримкою всіх студентів 
університетів та вірили, що уряд 
відіграє певну роль в управлінні 
економікою.

Консерватори також віді
йшли від правої ідеології, яка сі
яла розбрат та виявилася непри
вабливою в інших країнах. Вони 
протистояли расизмові в Брита
нії, попри приплив багатьох небі
лих іммігрантів, не опиралися 
проголошенню незалежності 
численними британськими коло
ніями та демонтували більшу 
частину того, що залишилося від 
британської колоніальної імперії, 
на початку 1960х. Консерватори, 
зокрема, підтримали скасування 
смертної кари та реформу кримі
нального законодавства. (Про 
чергову зміну політики кон-
серваторів за Маргарет Тет-
чер читайте на стор. 18)

У британському консерва
тизмі важко знайти послідовну 
ідеологію, окрім захоплення 
прагматизмом, прийняття – на
віть повільного та поступового – 
змін у соціальних тенденціях і 

етнічній структурі країни, а та
кож незмінного захисту верхо
венства права. Це означає, що 
консерватори ніколи не терпіли 
корупції на державній службі, 
завжди мирилися з результа
тами виборів (навіть у разі влас
ної поразки) і завжди глибоко 
поважали британські традиції 
справедливості та конституцій
ного балансу попри те, що Бри
танія, на відміну від ледь не 
будьякої іншої країни, не має 
писаної конституції. Безпере
чно, і за правління консервато
рів не обходилося без скандалів, 
особливо сексуальних. Але вони 
ніколи не намагалися приду
шити пресу або обмежити право 
опозиції розслідувати діяль
ність уряду.

Консерватори завжди обсто
ювали захист індивідуального 
права на власність та свободу ро
бити з заробленими грішми, що 
заманеться. Тобто зазвичай пар
тія схилялася до того, щоби по
датки залишалися якомога ниж
чими, підтримувала право лю
дини створювати і керувати влас
ним бізнесом за мінімального 
втручання уряду і виступала за 
особисту свободу. Причиною ве
ликих дискусій переважно було 
питання про розміри податків та 
соціальної допомоги. Загалом 
консерватори відкидають ідею 
про те, щоби держава диктувала 
людям, як їм жити. Але іноді че
рез це вони виступали проти за
провадження необхідних правил 
щодо міського планування або 
ставлення працедавців до свого 
колективу. Це часто подобалося 
оптимістичноналаштованим 
представникам робочого класу, 
які заробили якийсь капітал і не 
хотіли обмеження щойно здобу
тих свобод з боку держави.

Насамперед британський 

консерватизм – це філософія 
стриманості. Це означає, що 
консерватори у більшості своїй 
підтримують наявні закони, ви
знають постійну необхідність 
еволюції, а не революції. Вони 
виступають за конституційну 
монархію, але не за авторитарну 
владу. Прагнучи виграти від 
вільнішої торгівлі завдяки тісні

шим економічним зв’язкам з Єв
ропейським Союзом, консерва
тори все ж із великою підозрою 
ставляться до політичної євро
пейської інтеграції. Вважаючи, 
що люди мають вільно ухвалю
вати власні рішення щодо ро
боти, кар’єри і особистої сво
боди, вони погоджуються з тим, 
що уряд має допомагати у роз
витку освіти, здобуття професій
них навичок і розширенні мож
ливостей працевлаштування, 
особливо для соціально вразли
вих людей.

Про британський консерва
тизм написано чимало книжок. 
Але жоден автор так і не дав йому 
належного визначення – як із 
боку ідеології, так і політичного 
бачення чи фундаментального 
набору цінностей. Він має уні
кально британську аморфну при
роду, позаяк зародився у процесі 
дуже тривалого і повільного роз
витку демократії у Британії, яка 
еволюціонувала протягом не од
ного сторіччя, на відміну від 
французької, що постала внаслі
док революції. Консерватизм 
ґрунтується на традиції, консен
сусі та спільних ідеалах справед
ливості і толерантності. Часто 
консерватори запозичають ідеї у 
політичних опонентів. Напри
клад, нещодавно вони почали по
зиціонувати себе як захисників 
довкілля. На публіці консерва
тори сповідують стійкі принципи 
та цінності. Але якщо придиви
тися до них ближче, стане видно, 
що за останнє сторіччя вони дуже 
змінилися й еволюціонували до 
невпізнання. Консерватизм 
1920х сьогодні сприймався б 
ледь не як фашизм, а нинішніх 
консерваторів сто років тому вва
жали би крайніми лівими ради
калами.

Їхній ключовий підхід – по
ступовість. Вони рідко запрова
джують якісь зміни різко і неспо
дівано (окрім випадків війни чи 
невідкладної ситуації національ
ного масштабу, наприклад, коли 
слід реагувати на прояви теро
ризму). А більшість сучасних бри
танців зазвичай не можуть відріз
нити, хто керує урядом: лейбо
ристи, консерватори чи, як зараз, 
коаліція консерваторів та ліберал
демократів. Більшість населення 
Британії сьогодні більше хоче ба
чити якісний і дієвий уряд, а не 
владу, що втручатиметься у їхнє 
життя. Саме так вдалося вижити і 
прогресувати консерватизму. 
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КОНСеРВАТизМ ҐРУНТУЄТьСЯ  
НА ТРАДиЦІї ТА СПІЛьНих 
ІДеАЛАх СПРАВеДЛиВОСТІ  
І ТОЛеРАНТНОСТІ

ПІД ЗНАКОМ 
РЕФОРМ. 
Бенджамін 
Дізраелі 
розширив 
соціальну базу 
консервативної 
партії за 
рахунок 
соціальних 
реформ
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П
ідтримка плану рішучих 
правоцентристських ре
форм, вдало здійснених 
консервативним урядом 

Марґарет Тетчер у 1980х, базу
валася на негативному досвіді 
лівого популізму, набутому бри
танським суспільством за кілька 
десятиліть, що минули після 
Другої світової війни. «Державу 
загального добробуту» роз’їда
 ли профспілки держсектору, які 
використовували економіку в 
своїх інтересах, а не для загаль
ного добра. Брак дисципліни в 
промисловості підірвав репута
цію британської продукції і по
ступово знищував її закордонні 
ринки. Політика повної зайня
тості розкручувала маховик ін
фляції. Поступово суспільству 
хочнехоч довелося визнати, що 
старі підходи не працюють і не 
можуть працювати, а лише по
роджують стагфляцію і загро
жують поставити країну на ко
ліна.

Тетчер зрозуміла, в чому 
проблема, довела, що це таки 
проблема, переконала людей, 
що це справді проблема, і ска
зала, як її вирішити. До 1979 
року вона вже виграла битву за 
уми й тепер могла захищати 
неприємні та непопулярні за
ходи за допомогою одного 
лише ключового слова TINA 
(англ. There Is No Alternative – 
«альтернативи немає»). Тетчер 
апелювала до широкого загалу 
й зіграла на таких струнах, як 
любов до свободи і трудова 
етика робітничого класу. 
Профспілкові ватажки пере
творилися на олігархів, гото
вих хоч би й руки виламувати, 
аби лиш мати змогу торгува
тися з вигідніших позицій. Та 
якщо закон дає мені свободу 

вступати до профспілки, невже 
він не повинен дати мені сво
боду не робити цього? Настій
ливо порушуючи це питання, 
Тетчер здобула собі виправ
дання для того, щоб обмежити 
повноваження тредюніонів ого 
лошувати страйки або заборо
няти приймати на роботу пра
цівників, які не були членами 
їхніх осередків. Люди мають 
право трудитись, а не терпіти 
тиранію своїх профспілкових 
ватажків. А ще в них є обо
в’язок. Хто тільки не критику

вав гасла Нормана Теббіта (мі
ністра фінансів в уряді Тет
чер. – Ред.) «Сідай на велоси
пед, шукай роботу», але воно 
знайшло відгук у душах бага
тьох трударів, невдоволених 
тим, що вони мусять тяжко 
працювати, коли інші просто 
б’ють байдики. Не треба було 
великого розуму, щоб здогада
тися: не може країна, де не ви
конують виробничих норм, 
підтримувати гідний рівень 
життя. Усі загалом погоджува
лися, що держава повинна до
помагати хворим, старим і не
мічним, але визнавали й інше: 
якщо молода, здорова людина 
не може знайти роботу в сво
єму місті, вона повинна сісти 
на велосипед і їхати шукати її 
деінде. Сам факт того, що 
м’якосерді ліві критикували 
цю заповідь Теббіта, показував 
більшості трудівників її безпе
речний здоровий глузд.

Свобода й відповідальність 
разом дають чесність. Коли ми 

1979 рік: повернися,  
Велика Британіє!
Правоцентристські реформи Марґарет Тетчер 
стали початком перетворення Сполученого 
Королівства із «хворої людини Європи» на одну 
з найуспішніших економік континенту

Автор:  
Джон Лукас,

 Велика 
Британія

Про автора
Джон Лукас – 
британський фі-
лософ. Наро-
дився 1929 року. 
Автор численних 
праць із філосо-
фії математики, 
філософії науки, 
філософії релігії, 
політичної філо-
софії тощо.

СВОБОДА й 
ВІДПОВІДАЛьНІСТь  
РАзОМ ДАюТь ЧеСНІСТь

вільні робити те, що вважаємо 
за найкраще, й відповідаємо за 
свої вчинки, ми можемо (й по
винні) бути чесні із собою та з 
іншими. Великі державні інсти
туції здебільшого підточені ко
рупцією. Чиновники мають у 
своїх руках велику владу й за
звичай нікому не підзвітні в 
тому, як саме розпоряджаються 
нею. Їм дуже легко спокуситись 
і зрадити довіру людей або 
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взяти хабара, щоб вирішити 
справу на користь одного про
хача замість другого. Але при
ватизація такого не допускає. 
Логічно неможливо «позоло
тити ручку» сантехнікові, який 
працює сам на себе, щоб він 
прийшов і полагодив діряву 
трубу. Потрібно дати йому 
гроші, але це відкрита й чесна 
плата за послугу. Замість блату 
й кумівства – чесний прибуток. 

До того ж є ще й вибір. Якщо 
British Telecom надаватиме мені 
послуги незадовільної якості, я 
можу перейти до TalkTalk або 
ще якогось іншого провайдера 
телефонного зв’язку. Вибір ство
рює конкуренцію, а вона підви
щує ефективність. Навіть у ве
ликій компанії знайдуться 
люди (принаймні в керівни
цтві), зацікавлені у викоріненні 
непрофесіоналізму.

Програму приватизації не
щадно критикували моралісти, 
які вважали, що краще дати 
управляти бізнесом незацікав
леним невдахам, ніж успішним 
власникам, які працюють на 
себе, але Тетчер майже вдалося 
викорінити нездалість і нея
кісне обслуговування. Британ
ська економіка змінилася на 
краще. І хоча подекуди ще за
лишилися «оази» нехлюйства у 
державному секторі та махіна
ції у великому бізнесі, громад
ськість може тішитися широ
ким вибором і досить високим 
рівнем послуг.

Свобода суперечить рівно
сті. Якщо я можу вільно виби
рати, то когось дискриміную. 
Йдучи до ресторану, де готу
ють смачніше, я збільшую при
бутки його власника порівняно 
з тими, до кого не вчащаю. Він 
багатіє. Прихильники «зрівня
лівки» від завидків аж зелені
ють. Тетчер вистояла в бо
ротьбі з політикою заздрості. 
Вона знизила податок на при
буток, який в окремих випад
ках доходив до 98%. (Та навіть 
цього деяким політикам здава
лося замало: один запропону
вав обкласти «надмірно ви
сокі» доходи більш ніж стовід
сотковим податком.) Це була 
запекла боротьба, не зовсім до
ведена до переможного кінця: 
політика заздрощів у нинішній 
Британії ще жива. Коли до 
влади 1997 року прийшли лей
бористи, питання повернення 
до карального оподаткування 
порушено не було. «Нові лейбо
ристи» заявляли, що не мають 
нічого проти приватних стат
ків. Тетчер змінила весь сцена
рій особистого оподаткування. 
Роль держави значно зменши
лась, і приватні підприємці 
знову набралися сил.

Схоже, що свобода супере
чить і братерству. Після англо
бурської війни на початку ХХ 
століття багато «маленьких» 

англійців скоса поглядали на 
імперські претензії Лондона й 
боялися ксенофобських проявів 
у патріотизмі. Виступивши на 
захист населення Фолклендів у 
1982 році, Тетчер діяла як по
борниця права на самовизна
чення, і жодні звинувачення в 
націоналізмі тут не витриму
вали критики.

Конституція зазвичай пра
цювала ефективно. Монархія і 
Палата лордів робили все, що 
можна було бажати, ба навіть 
більше. Законодавство, дарма 
що неповоротке й затратне, бу
ло непідкупне. Преса – віль на, 
хоч і підпадала під дію необ
ґрунтовано суворого закону 
про наклеп. Державні служ
бовці могли казати правду в 
очі й частогусто критикували 
урядову політику, та водночас 
не заперечували, що їхній 
обов’язок – виконувати якнай
ретельніше всі рішення уряду.

Були в уряду Тетчер і по
милки. Зокрема, не вдалося ви
правити шкоди, завданої освіті 
лейбористськими єдиними се
редніми школами; натомість 
вона дозволила їм і надалі ни
щити середні класичні. Дерегу
ляція фінансових інституцій 
стала важливим кроком на 
шляху до свободи й ефектив
ності, але, як ми знаємо нині, це 
зайшло надто далеко. Вільний 
ринок, як і державний конт
роль, має власні мінуси, і нам 
іще належить дізнатися, які 
саме потрібні обмеження і як їх 
слід застосовувати.

Та, незважаючи на по
милки, кабінет Тетчер добре 
прислужився своїй країні. 
Безстрашна й чесна, його 
очільниця завжди говорила до 
ладу, а не розтікалася «мислію 
по древу». Не оточувала себе 
кумами і сватами, а була коле
гіальним прем’єрміністром. Її 
кроки були вдалими, бо ґрун
тувалися на засадах свободи 
та індивідуальної відповідаль
ності в межах законів, визна
чених незалежно від політики 
незаангажованими суддями. 
Тетчер допомогла співвітчиз
никам знову відчути впевне
ність у собі й пишатися своєю 
батьківщиною. Можна ска
зати, що вона повернула Бри
танії, яку до проведених нею 
реформ вважали «хворою лю
диною Європи», епітет «Ве
лика». 

ЗАЛІЗНА ВОЛЯ. 
Рішучість і 
послідовність 
Марґарет 
Тетчер у 
здійсненні 
необхідних 
перетворень 
якісно змінили  
країни
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КРиВАВІ хРОНІКи МАжОРІВ  

Максим Присяжнюк
Прийомний син голови Єла-
нецької райдержадміністрації 
Миколаївської області Людмили 
Присяжнюк (за деякими да-
ними, члена Партії регіонів) та її 
заступника Володимира При-
сяжнюка. Учасник групового 
зґвалтування й замаху на вбив-
ство Оксани Макар у Миколаєві. 
Інцидент стався 10 березня. 
Один із ґвалтівників, Євген Крас-
нощок, намагався задушити 
жертву, потім підпалив її жив-
цем. Дівчина у вкрай тяжкому 
стані перебуває в Донецькому 
опіковому центрі. Максим При-
сяжнюк разом із поплічниками 
перебував під слідством у СІЗО.

Сніжана Кравцуненко
Депутат Ізмаїльської місь-
кради, що на Одещині. 8 бе-
резня цього року, аби скоро-
тити шлях додому, в’їхала 
джипом на міський базар. На 
щастя, ніхто з продавців та 
відвідувачів не постраждав. 
Дісталося самій Кравцуненко 
та її чоловікові від охорони й 
обурених свідків. Криміналь-
ної справи не порушували.

Роман Ландік
Син нардепа від Партії регіонів. 
Сам колишній депутат Луган-
ської міськради від тієї ж таки 
політичної сили. 4 липня 2011 
року в ресторані «Баккара» в 
рідному місті побив 20-річну 
Марію Коршунову. У дівчини 
констатували струс мозку. Після 
бійки втік до РФ, де незабаром 
був заарештований. Нетиповий 
(для подібних ситуацій за 
участю впливових осіб) сцена-
рій розвитку подій (арешт) зу-
мовлений ворожнечею його 
батька із впливовими однопар-
тійцями та правоохоронцями. 
19 січня 
цього 
року Ле-
нінський 
райсуд за-
судив 
Ландіка-
молод-
шого до 
трьох ро-
ків 
умовно.

Дмитро Рудь
Син прокурора Жовтневого 
району Дніпропетровська. Ко-
лишній слідчий прокуратури. 
20 жовтня 2010-го в Дніпропе-
тровську на набережній Пере-
моги збив на смерть трьох жі-
нок. Із місця ДТП втік, пізніше 
був затриманий. На сьогодні 
рідні жертв повністю відмови-
лися від претензій (за чут-
ками, одержавши солідні від-
ступні). Самого винуватця су-
дили в Запоріжжі і дали п’ять 
років тюрми. Хоча, відповідно 
до законодавства, за заподі-
яну двом людям в аварії 
смерть передбачено 10-річне 
ув’яз нення.

Лінія суспільного розлому

з
агальновідомо: найсиль
ніше ми співчуваємо тим, 
на чиєму місці могли опи
нитися самі. Прості мико

лаївці вийшли на вулиці, аби 
повернути за ґрати нелюдів – 
нащадків нинішньої еліти. За 
півтори доби мати Оксани Ма
кар, позвірячому зґвалтованої 
та спаленої мажорамисадис
тами, отримала 35 тис. грн по
жертв. «Висилають і по 10 грн, і 
по 8 тис.», – каже вона. Люди 
допомагають дівчині не лише 
грішми, а й власною кров’ю: за 
два дні донорами виступило по
над сто осіб.

Це чимось нагадує солідар
ність у воєнний час: перед ли
цем ворога навіть чужа людина 
стає другом. Так і нині: зда
ється, кожен із нас усвідомлює, 
що може стати наступною жерт
вою одурілих від безкарності 
мажорів. Якщо пощастить, не 
ґвалтуватимуть, не душити
муть і не палитимуть живцем, 
а, скажімо, просто поб’ють, пе

реїдуть машиною або застре
лять.

Лінія суспільного розлому 
пофронтовому чітка. З одного 
боку – ми, прості смертні, з ін
шого – люди, які вважають себе 
господарями життя. «Я хочу, 
бл*дь, – нюхаю кокаин, хочу – 
колюсь, хочу – пью, хочу – еду 
на машине, хочу – *бу, хочу – 
стреляю», – охарактеризував 
їхнє світосприймання донець
кий бізнесмен Володимир Кри
вко у нетверезій бесіді з право
охоронцями (див. на you tube). 
І цьо  го на донбаський колорит 
не спишеш. На іншому кінці 
країни, в Ужгороді, чиновник 
міськради Михайло Пісняк, 
учинивши стрілянину в ка фе, 
заявив, що співробітни  ки МВС 
йому не указ, бо його друг – син 
начальника ужгородської мілі
ції і він «повирішує всі пи
тання».

Їхні посилання на зв’язки з 
людьми, які «повирішують пи
тання», – не лише п’яне чван
ство та балаканина. Як зізна
лися журналістам анонімні 
працівники одеської ДАІ, вони 
мусять знати напам’ять номери 
машин міського та обласного 

Автор:  
Максим Віхров,  

соціолог, Луганськ
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КРиВАВІ хРОНІКи МАжОРІВ  

Назарій Бочуляк
Колишній співробітник Генпро-
куратури. 2 липня 2009-го на 
своєму BMW таранив «Таврію», 
що зупинилася на червоний 
сигнал світлофора на пере-
хресті Харківського шосе та 
Привокзальної вулиці в Києві. 
Ударена машина вибухнула, в 
салоні живцем згорів киянин 
Микола Храновський. Бочуляк 
оперативно звільнився з про-
куратури. Справу припинили 
«за відсутністю складу зло-
чину», – мовляв, не знайшлося 
свідків, які бачили б пору-
шення правил дорожнього 
руху прокурорським працівни-
ком.

Дмитро Каратуманов
Син депутата Харківської обл-
ради. 1 листопада 2008-го в 
Харкові, перебуваючи за кер-
мом Audi, збив на смерть сту-
дента університету. З місця 
пригоди втік. Кримінальну 
справу порушили тільки за 
фактом ДТП, а не стосовно 
конкретної людини, а потім  
і взагалі визнали винним 
загиб лого хлопця. Зараз 
Каратуманов-молодший закін-
чує прокурорський факультет  
у рідному місті.

Віталій Файнгольд
Син колишнього депутата Сім-
феропольської міськради і 
впливового кримського бізнес-
мена. 16 вересня 2008-го в 
Сімферополі на Bentley розі-
гнався до 200 км/год. й тара-
нив мотоцикл Suzuki та два ав-
томобілі. Мотоциклістка, 
Ганна Мішуткіна, загинула; 
власники пошкоджених авто 
потрапили до лікарні. В листо-
паді 2009-го суд дав йому три 
роки умовно. Сім’я жертви не 
погодилася з вироком: за рі-
шенням Верховного Суду зараз 
у Сімферополі переглядають 
цю справу.

Валентин Савицький
Син колишнього депутата й 
екс-голови Центру державного 
земельного кадастру. У квітні 
2008 року в районі Корчува-
того в Києві, ведучи Lexus, уда-
рив Chevrolet, яке мав пропус-
тити. На місці загинула паса-
жирка останнього – Людмила 
Лисенко. Згодом обвинувачу-
ваний перестав ходити до 
слідчого, а потім зник. Досі пе-
ребуває в розшуку Інтерполу.

начальства і в жодному разі їх 
не зупиняти. Одного з їхніх ко
лег ледь не вигнали з роботи за 
те, що зупинив особисте авто 
заступника начальника облас
ного УВС Стародубова. Іншому 
керівництво дало «рознос», бо 
насмілився «тормознути» лег
ковик дружини головного мілі
ціонера Одещини Резнікова. 
На тлі цього аж ніяк не дивно, 
що двох із ґвалтівниківубивць 
Оксани Макар (на фото) ви
пустили під підписку про неви
їзд – вони ж бо діти «важливих 
людей» Миколаєва.

І все б добре, якби ця пу
бліка не давила, стріляла й па
лила живцем одне одного – 
«всякому городу нрав і права», 
як писав класик. Але стрічки 
новин свідчать, що її жертвами 
переважно стають звичайні 
українці. Про те, що мажор за
подіяв лихо мажорові, прак
тично ніхто ніколи не чув. Во
рон, якто кажуть, воронові ока 
не виклює.

Отже, маємо в нашій країні 
консолідовану верству, в руках 
якої зосереджено власність і 
владу, яку вони застосовують, 
не особливо звіряючись із ду
хом та буквою закону. Всере
дині неї стосунки вибудувані 
на кланових і патронклієнт
ських засадах: твоє місце в лан
цюжку живлення визначається 

тим, до якої групи ти належиш 
і «під ким ходиш». Між кла
нами може точитися досить 
жорстока боротьба, але проти 
решти суспільства вони єдині, 

як моноліт: далі передвибор
чих загравань із народом спра
 ва не посувається.

Понад те, верства «господа
рів життя» відокремлюється 

КОжеН Із НАС УСВІДОМЛюЄ,  
щО МОже СТАТи НАСТУПНОю 
жеРТВОю ОДУРІЛих ВІД 
БезКАРНОСТІ МАжОРІВ

від суспільства навіть територі
ально: в Україні поширена 
практика побудови так званих 
VIPселищ – місць компак
тного проживання депутатів, 
чиновників, суддів та подібної 
публіки, закритих від «черні».

Таких прикладів у нашій іс
торії вистачає – саме так стави
лося до українців (та й «вели
коросів») дворянство Російсь
кої імперії. Приміром, князь 
Куракін у своєму маєтку на те
ренах сучасної Луганщини роз
важався тим, що добро вільно
примусово «кохав» селянок
кріпачок. Коли в них після 
цього народжувалися хлоп
чики, останніх за розпоря
дженням князя виховували, 
навчали і влаштовували на 
службу. Якщо ж дівчатка… їх 
спалювали живцем у спеці
ально побудованих печах. Сис
тематичне вбивство дітей не 
дужето приховували, але воно 
лишалося для князя без на
слідків: на тлі звичок і розваг 
тодішнього дворянства це не 
видавалося чимось надзвичай
ним. Для тогочасних господа
рів життя це завершилося ціл
ковитим знищенням їх як 
класу. Чим і як нинішній «бє
спрєдєл» скінчиться для сучас
них Куракіних, ми дізнаємося. 
Рано чи пізно. Миколаїв проти 
«куракіних» уже повстав. 
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КРиВАВІ хРОНІКи МАжОРІВ 

Володимир зімін
Син голови Шевченківської 
держадміністрації в Києві. 30 
березня 2008-го в Києві на 
Столичному шосе Зімін-
молодший на позашляховику 
Toyota Land Cruiser на по-
вному ходу врізався в мілі-
ційні «Жигулі» так, що їх розі-
рвало навпіл. Із місця аварії 
мажор утік, а поранені право-
охоронці опинилися в лікарні. 
Їм компенсували кошти на лі-
кування й купили новий ВАЗ. 
Суд справи не розглядав.

Фелікс Петросян
Син нині покійного депутата 
Одеської облради й бізнес-
мена. 13 січня 2008 року на ву-
лиці Вільямса в Одесі на Toyota 
Land Cruiser Prado спричинив 
аварію з 11 автівками. Водій од-
нієї з машин помер на місці, ще 
кілька людей травмовано. Роз-
слідування тривало кілька ро-
ків, а 7 червня 2010-го справу 
закрили. Судді не виявили в 
діях Петросяна порушень пра-
вил дорожнього руху, а збитки 
він відшкодував. Дарма, що по-
передні експертизи визнавали 
його винуватцем ДТП через не-
тверезий стан.

Сергій Демішкан
Син голови Укравтодору і 
друга президента Віктора Яну-
ковича – Володимира Деміш-
кана. В листопаді 2007 року 
Деміш кан-молодший разом зі 
спільниками викрав дирек-
тора авіакомпанії «Крунк» Ва-
силя Кривозуба. Намагалися 
таким чином примусити чоло-
віка підписати папери на пе-
редачу Демішкану вантаж-
ного літака. Після тортур ви-
крадачі втопили свою жертву. 
Спочатку сина посадовця заа-
рештували, та після зміни 
влади в країни відпустили під 
підписку про невиїзд. Нещо-

давно Ба-
ришівський 
районний 
суд дав 
йому умов-
ний термін, 
а спільни-
ків засудив 
до п’яти й 
семи років 
тюрми.

Сергій Калиновський
Пасинок олігарха Дмитра Фір-
таша. 30 травня 2007 року на 
кабріолеті BMW врізався в 
припарковані «Жигулі», в яких 
загинув прапорщик внутрішніх 
військ Володимир Куликов-
ський. За кілька днів у лікарні 
померла пасажирка мажора 
Анастасія Броннікова. Винува-
тець утік із країни, досі в роз-
шуку Інтерполу.

Не бути 
кормом

У Давній Русі князі робили нащадків 
та наближених феодалами, відда-
ючи їм землю «в кормління». Це 
слово має спільний корінь із «кор-
мою», «кормчим» і означає управ-
ління. Але багато хто, вперше зустрі-
чаючи його, думає, що йдеться про 
«корм». Мовляв, землі роздавали 
княжатам та дружинникам, щоб ті  
з них годувалися.
Сучасний державний устрій в Україні 
модно порівнювати з феодалізмом. І 
це має серйозні підстави. Влада (чи 
близькість до неї) з часів розпаду 
СРСР постійно конвертується у влас-
ність. І ті, хто самі себе наділили вла-
дою та власністю, за цей час утво-
рили фактично окрему суспільну вер-
ству, «верховну касту», достоту як у 
станових феодальних монархіях. 
Від класичної картини зі шкільного 
підручника український «неофеода-
лізм» відрізняється єдиним: поки що 
його не закріплено на законодавчому 
рівні. Але «еліта», особливо в останні 
років зо два, йде і в цьому напрямку.
У спадок від СРСР Україна дістала 
надзвичайно потужний силовий та 
адміністративний апарат. Настільки 

потужний, що він замінив собою так і 
не створений «вільний ринок», ко-
трим марили простодушні демократи 
кінця 1980-х. Заодно в цілковитій від-
повідності до марксистсько-
ленінської теорії апарат заступив і 
правосуддя, й демократію як таку.  
А потім замкнувся в собі.
Апарат в Україні – це не лише сило-
вики та чиновники. Це й нібито 
«перша» гілка влади – депутати Вер-
ховної Ради та місцевого самовряду-

вання. Й нібито «третя» – суди. Ко-
жен новоспечений нардеп чи суддя 
мусить добровільно підкоритись 
йому, інакше з мандатом чи в мантії 
ходити йому дуже й дуже недовго.
Для члена апарату нелояльність до 
наявних правил гри – гірше, ніж поза-
шлюбне походження для шляхтича. 
Бастарди в середньовіччі подеколи 
досягали найвищих кар’єрних вер-
шин. Держслужбовець або політик, 
котрий вважає своїм головним і єди-

Автор: 
Олександр 
Михельсон
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ним завданням виконувати лише за-
конні функції, в Україні може досягти 
хіба що великих неприємностей.
Саме цей апарат забезпечує надпри-
бутки вітчизняних олігархів, не забу-
ваючи, звичайно, й себе. А відбува-
ється це за рахунок основної маси на-
селення. Бо ж за чий іще? Відтак по-
сада у владі сьогодні – це саме те 
«кормління», котре походило б від 
слова «корм».
Звідси випливає простий і дуже не-
приємний висновок. Кричущі ви-
падки, на кшталт звільнення з-під 
варти миколаївських ґвалтівників або 
умовних термінів явним убивцям, чиї 
родичі носять високі чиновницькі 
«титули», є для такої системи не про-
сто природними. Це сама основа іс-
нування системи. І річ аж ніяк не в са-
мій «кастовій солідарності». Річ – у 
суворих законах економіки.
Адже Його Величність Апарат є саме 
для того, щоб годувати своїх адептів. 
Через «розпилювання» бюджету, че-
рез податкові пільги для обраних біз-
несменів (котрі діляться відкатами), 
через банальні хабарі... А це передба-
чає, що універсальною «валютою» у 
правлячій касті є взаємна послуга. 
Життєдіяльність апарату забезпечує 
кругова порука, бо (на жаль, для на-
ших можновладців) узаконити належ-
ність до правлячої касти через право 
народження все-таки неможливо.
Відтак система завжди виправдовува-
тиме навіть наймерзенніших злочин-

ців із числа «своїх». Адже це лише 
окремий прояв загальної тенденції 
взаємовідносин «касти вельмож» із 
безправним населенням. Звичайно, 
такі мерзенні випадки, як той, що 
стався в Миколаєві, викликають гнів 
та обурення кожної пристойної лю-
дини. Але слід розуміти, що природа 
в «безкарності мажорів», як це зазви-
чай називають у пресі, та сама, що й в 
економічного визискування насе-
лення владою. І там, і там ідеться про 

ставлення самозваних господарів 
життя до абсолютної більшості грома-
дян як до сумнозвісної «біомаси», на 
котрій покликані квітнути окремі па-
ростки шикарного й безкарного 
життя.
Утім, паралелі із середньовіччям під-
казують і приблизні шляхи дій, до 
яких повинне вдатися суспільство. У 
Західній Європі всевладдю аристо-
кратії поклала край буржуазія. Але 
сама вона почалася з міських реміс-
ничих цехів – товариств особисто 
вільних людей, котрі гуртувалися для 
захисту своїх персональних, цілком 
прагматичних інтересів. 

У сьогоднішній Україні протести 
проти незаконної забудови, проти 
свавілля місцевих князьків, проти 
будь-якого порушення прав людини 
та громади мають поєднуватись із по-
стійною самоорганізацією небайду-
жих громадян, котрі стежать за пове-
дінкою влади в тій чи тій конкретній 
царині. Саме так виникало громадян-
ське суспільство на Заході. Власне, 
такі приклади є навіть у сусідній Росії: 
скажімо, товариство «синіх відере-
чок», що виникло зі стихійного ви-
ступу проти чиновницьких «мига-
лок», останнім часом заявило про 
себе як про організацію, яка небезу-
спішно захищає інтереси потерпілих 
у ДТП з вини «мажорів» чи можно-
владців.
Це не означає, що в ситуаціях на 
кшталт миколаївської можна сидіти 
по квартирах, ширяючи у височи-
нах філософії. Виходити протесту-
вати можна й необхідно. Але пока-
рання винуватців не полегшить ста-
новища жертв, а головне – ми на-
справді не знаємо, скільки таких 
злочинів трапляється в країні по-
всякчас. Зменшити їхню кількість 
може лише зміна всієї системи 
влади, але такої зміни, як добре ві-
домо українцям, на Майдані не ви-
стоїш. Тож першим кроком до при-
пинення свавілля десятків тисяч 
«княжат» можуть стати тисячі «май-
данчиків». А створять їх ті, хто не 
бажає бути кормом. 

ПОСАДА У ВЛАДІ СьОГОДНІ – 
Це САМе Те «КОРМЛІННЯ», 
КОТРе ПОхОДиЛО Б ВІД 
СЛОВА «КОРМ»
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Усна візова політика
Подорожуючи Шенгенською зоною, українці все частіше 
потрапляють у халепи через свідомі та несвідомі порушення 
правил, якими регулюється рух негромадян країн Євросоюзу  
на цій території

Н
аявність у паспорті шен
генської візи ще не забез
печує вам можливості 
вільно подорожувати Єв

росоюзом. У цьому вкотре пере
свідчилися семеро громадян 
України, які не змогли насоло
дитися туром вихідного дня, 
маючи багаторазові візи. 10 бе
резня їх зупинили на польсько
німецькому кордоні біля міста 
Герліца на підставі того, що де
кларована ними мета поїздки 
(туристична) не відповідала 
типу шенгенки (для занять біз
несом). Шестеро із семи турис
тів не змогли підтвердити за
конність походження своїх віз, 
унаслідок чого їх анулювали.

Водночас ця історія викрила 
протиріччя у Візовому кодексі 
ЄС, за яким дві шенгенки одно
часно мати неможливо – підста
вою надання наступної є спли
вання терміну дії або ануляція 
попередньої. За логікою німець
ких поліцейських, українці мали 
анулювати свої багаторазові біз 
несвізи для того, щоб отримати 
одноразові для туризму. Цей ви
падок ставить під питання подо
рожі майже 400 тис. наших спів
вітчизників, які мають багатора
зові шенгенки. Адже протягом 
тривалого часу їхні поїздки не 
можуть обмежуватися однією 
метою – у людини природно ви
никає потреба здійснювати во
яжі з різними цілями.

НеДОВІРА І зНеВАГА
Добою утримання в поліції та гі
пертонічним кризом обернулася 
подорож до Німеччини на хрес
тини до брата для Віктора Яр
ського зі Львова. 13 січня під час 
перетину кордону між Польщею 
та ФРН на автобані біля того ж 
таки Герліца його затримали 
представники німецької прикор
донної поліції для перевірки до
кументів. У автівці було четверо 
чоловіків, один із них – брат Вік 

тора, який упродовж багатьох ро
ків постійно живе в Німеччині. 
Усі українці мали чинні багато
разові візи, Віктор Ярський – 
бізнесвізу. Вони планували про
вести вікенд у Нюрнберзі, а вже в 
понеділок повернутися до Вар
шави на ділову зустріч. Але полі
цейські без особливих пояснень і 
не відрекомендовуючись затри
мали їх один за одним. «Вони 
сказали, нібито ми свідомо пода
ємо в Консульство Польщі не
правдиву інформацію, що вести
мемо бізнес із цією країною, а  
потім використовуємо візу не  
за призначенням», – розповів 
Тиж    ню Віктор Ярський. Вже у 
відділку йому стало зле, але, за 

Автори:  
Інна 

завгородня, 
жанна 

Безп’ятчук

його словами, поліцейські не по
спішали надавати медичну допо
могу і звинувачували в симуля
ції. Лише після численних про
хань покликали лікаря, та й то 
тільки після запевнення, що Вік 
тор зможе йому заплатити.

«Візу мені надали в Консуль
стві Польщі у Львові. Я особисто 
був на співбесіді. Після того 
кілька разів у справах приїздив 
до Польщі, на новорічні свята – 
до Угорщини й ніколи не мав 
проблем, – розповідає Ярсь 
кий. – Перекладачка сказала, що 
краще визнати свою вину і мені 
просто анулюють візу й відправ
лять із Берліна літаком. Я попро
сив, щоб мене зв’язали з пред
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НА КОРДОНІ НІМеЧЧиНи  
з ПОЛьщею ПОБЛизУ МІСТА 
ГеРЛІЦА ПОЛІЦІЯ зУПиНЯЄ 
ПРАКТиЧНО ВСІ АВТО  
з УКРАїНСьКиМи НОМеРАМи

ставниками Консульства Укра
їни. На це вона відповіла, що 
воно нами не переймається й що 
краще швидше у всьому зізна
тися, бо мої друзі вже все підпи
сали». Важливо, що перед поїзд
кою чоловік консультувався у Ві
зовому центрі ФРН у Львові, пра
цівник якого, побачивши наявну 
в паспорті чинну бізнесвізу, ска
зав, що з нею спокійно можна 
їхати на вікенд до Німеччини. 
Після доби допитів поліцей
ськими спочатку однієї зміни, 
потім наступної, роздягань до
гола й обшуків, конфіскації ре
чей, розмов із найнятим братом 
постраждалого адвокатом та 
отримання підтвердження чин
ності виданих польським бізнес
меном запрошень Віктора Яр
ського і його друзів відпустили 
без вибачень. Вони написали 
скарги про знущання над ними, 
цією справою займається По
сольство України в Німеччині. 

Прикметно, що саме поблизу 
прикордонного з Польщею міста 
Герліца або його частини – Люд
віґсдорфа – українці напрочуд 
часто мають проблеми з німець
кою поліцією. Саме тут майже чо
тири роки тому було здійснено 

резонансну депортацію заробіт
чан, які поверталися з легальної 
роботи в Іспанії. Вочевидь, захист 
німецького ринку праці від неле
галів чи запобігання організова
ній злочинності (якот крадіжки 
автомобілів, які часто переправ
ляють через Польщу далі на Схід) 
у цьому поліційному пункті вияв
ляється в посиленому контролі 
подорожуючих та автомобілів з 

України. Як свідчать затримані, 
на цьому відрізку шляху поліція 
зупиняє практично всі машини з 
нашими номерами. 

Часом, щоправда, українці не 
можуть документально підтвер
дити походження своїх віз, не зна
ють назви фірми, яка видала їм 
запрошення, або й не здатні пояс
нити мету подорожі. ЗМІ подають 
дані польських прикордонників, 
за якими декларування іншої 
мети поїздки, ніж зазначена у 

шенгенці, є однією з найчастіших 
причин відмови у в’їзді наших 
співвітчизників на територію ЄС.

зЛОЧиН І КАРА
Не знав неписаних правил, яких 
треба дотримуватися в подоро
жах Шенгеном, і студент Дмитро 
Клюкай, якого з ЄС депортували. 
Отримавши в Консульстві Поль
 щі мультивізу категорії C стро
ком на 90 днів для відвідин хре
щеного, Дмитро разом із батьком 
заїхав до нього, а через день ви
рушив далі на відпочинок до Іс
панії. «Коли перетнули німець
кий кордон, нас зупинили, пере
вірили документи – і почало     
ся, – пригадує Клюкай «при
годи» біля Герліца. – Розпиту
вали, куди їдемо, з якою метою. 
Дійшло до такого: я підтверджу
вав курсовою з ноутбука, що є 
студентом Університету культу
 ри, а не їду, щоб заробити гроші й 
лишитися нелегалом».

Відпочинок в Іспанії був го
ловною метою подорожі Дмитра, 
проте він навіть не здогадувався, 
що отримана в Консульстві 
Польщі шенгенка не дасть йому 
можливості цю поїздку здій
снити. «У суді мені пояснили: 
«Ми віримо, що ви студент. Але 
думаємо, що зловживаєте візою,  
зробили польську, щоб потра
пити до Іспанії. Якщо у вас поль
ська віза, то ви мали перебувати 
на території Польщі хоча б 70–
80% часу, – переповідає Клю
кай. – А потім за бажання могли 
би помандрувати Європою».

Подальші пригоди хлопця ні
чим не відрізняються від долі 
спійманого злочинця: зняття від
битків пальців, обшук, пересу
вання в наручниках, восьмиденне 
очікування депортації та видво
рення на батьківщину. При собі 
він мав €200, з яких €150 конфіс
кували, а €50 залишили на до
рогу. Подати на апеляцію до ні
мецького суду Дмитро не мав 
можливості. Як не здатний 21річ
ний український студент і опла
тити €2,5 тис. штрафу, призначе
ного йому Фемідою. Також йому 
може бути заборонено в’їжджати 
як до Німеччини, так і до Шенген
ської зони загалом протягом пев
ного часу, який може становити до 
10 років. Інформацію про депор
тованих вносять до Шенгенської 
інформаційної системи (SIS), звід
 ки посольства країнчленів мо
жуть отримати вичерпні дані про 
візову історію людини.

ВАРТО зНАТи

Тиждень з’ясував, що мають знати українці, аби отриму-
вати візи і безпечно подорожувати країнами Шенгену 

1. Правило першого в’їзду. Кордон Шенгену вперше 
бажано перетнути через кордон країни, яка видала 
вам багаторазову візу. Якщо ви знехтуєте цим прави-
лом, вам можуть відмовити в наступній візі, мотиву-
ючи це тим, що колишньою ви «не скористалися» 
або ввели працівників консульства «в оману». 
2. Перебувати більшість часу. Отримуючи коротко-
строкову візу, вам бажано максимально використати 
термін її дії у державі, яка її видала, тобто країна 
оформлення візи повинна бути країною основного 
призначення. 
3. Одна мета подорожі. Навіть якщо у вас кілька ці-
лей для здійснення поїздки, подаючи документи на 
візу, треба все ж таки вказувати одну – пріоритетну. 
А під час перетину кордону чітко її формулювати і 
мати при собі документи на підтвердження. Заде-
кларована множинна мета викликає в службовця 
підозру щодо неправдивого інформування про 
справжню ціль поїздки. 
4. Мати при собі підтвердження. Якщо ви все ж 
таки вирішили змінити мету перебування у процесі 
подорожі, вирушаючи до іншої країни Шенгену, по-
винні мати з собою відповідні документи: броню-
вання готелів, туристичні ваучери, запрошення, 
контакти осіб, у яких плануєте зупинятися, листи 
або e-mail від них. 
5. Одна країна в запрошенні. Людям, які планують 
відвідувати кілька країн Шенгену, можна прописати 
це в запрошенні. Проте іноді такий запис збиває з 
пантелику працівників консульства і навіть може 
призвести до відмови у візі.Ф
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МОВЧАзНА СТАТТЯ
Тиждень попросив Посольство 
Німеччини в Україні прокоменту
вати депортацію студента. Там 
послалися на ст. 5 Візового ко
дексу ЄС, згідно з якою видавати 
візи має країна – член ЄС, терито
рія якої є єдиною метою поїздки. 
Якщо ж вона включає в себе 
кілька місць призначення, – дер
жава, територія якої є основним 
місцем призначення мандрівки з 
погляду її тривалості або мети пе
ребування. Згадана стаття закріп
 лює ще третю опцію: візу може 
видати країна ЄС, зовнішні кор
дони якої заявник перетинає при 
в’їзді на територію Шенгену, якщо 
основний пункт призначення не
можливо визначити.

У пресслужбі Президії феде
ральної поліції у Потсдамі 
Тижню пояснили: «Якщо іно
земні громадяни під час конт 
ролю, здійснюваного органами 
влади Німеччини, не можуть 
підтвердити мету свого перебу
вання в країнах Шенгенської 
зони, це викликає підозру в тому, 
що віза була отримана шляхом 
обману. Це є правопорушенням 
відповідно до чинного законо
давства ФРН. Документ стає не
дійсним, а перебування затрима
ного іноземця на території Шен
гену на цьому має завершитися, і 
це в компетенції відповідних ор
ганів влади». Проте що робити, 
коли мета поїздки змінюється 
протягом дії візи, адже в кожної 
людини можуть виникати нові 
обставини або плани? Стаття 5 
Візового кодексу мовчить.

З’ясувалося, що вільне пере
сування в межах Шенгену, за ло
гікою гарантоване власникові 
шенгенської візи, може бути об
межене залежно від її типу. 
«Якщо названо одну мету, а в 
процесі подорожі виявляється, 
що вона коригується, треба бути 
готовим до того, що сталося з 
українським студентом, – кон
статує керівниця Громадської 
ініціативи «Європа без бар’єрів» 
Ірина Сушко. – Йшлося про піль
гову категорію «близькі родичі», 
а до них прикута особлива увага. 
Якби це був науковець чи спортс
мен, могли би зрозуміти, чому 
людина вирішила активно руха
тися Шенгенською зоною».

Українців контролювали на 
внутрішньошенгенському кор
доні, якого взагалі начебто не
має. «Ми так само контролюємо 
громадян із третіх країн з фін

ськими, німецькими чи литов
ськими візами, – розповів 
Тижню генеральний консул 
Польщі у Києві Рафал Воль
ський. – Тут нічого ненормаль
ного немає. Практика контролю 
на внутрішніх кордонах може іс
нувати лише у приватних випад
ках, і таких правил назагал не
має. Але якщо схожі випадки 
трапляються щодо українських 
громадян, це компетенція колег 
із українських консульських 
представництв, які мали б звер
татися до німецьких відповідних 
органів зі скаргами про пору
шення прав громадян України».

Тиждень звернув увагу віт 
чизняного МЗС на цей випадок. 
Представники Посольства Укра
їни в Німеччині зустрічалися з 
тамтешніми можновладцями. Ті 
сформулювали, що могло вряту
вати Дмитра Клюкая від депор
тації: наявність документів, які 
підтверджували б мету поїздки 
(туристичного ваучера, підтвер
дження бронювання готелю, 
квитків тощо). Проте дотрима
тися цієї норми не завжди ре
ально. Дмитро їхав із батьком на 
приватній автівці до Іспанії, де 
повинен був зупинитися в нього. 
Ані квитків, ані туристичних ва
учерів, ані бронювання готелю 
він апріорі мати не міг. Єдине, 
що міг надати формально, – 
письмове запрошення від бать
 ка. При цьому фізична присут
ність його самого біля Дмитра 

німецьких правоохоронців чо
мусь не переконала. 

«Якби Дмитро Клюкай мі
сяць перебував у Польщі, а потім 
поїхав до Іспанії, я майже впев
нена, що проблеми не виникнуло 
б, – вважає пані Сушко. – Інакше 
одразу постає запитання: чому 
не була взята іспанська віза?» 
Ірина сама ж і відповідає: «У пев
них консульствах всетаки про
стіше отримати візу, хоча це й 
дуже відносно».

їхАТи Чи Не їхАТи 
ОБМАНююЧи?
Українці грішать тим, що схильні 
не довіряти державі й обманю
вати її. Європейські ж держави, 
навпаки, вибудовують відносини 
з громадянами на довірі. Тому 
введення в оману карається особ
 ливо суворо. Водночас консуль
ства країн – членів ЄС своєю ві
зовою практикою самі підштов
хують наших співвітчизників до 
обману. Працівниця компанії 
Reckitt Benckiser Олена Полна
рьова витратила багато часу і 
грошей, перш ніж їй вдалося пої
хати у кількаденне відрядження 
до Братислави. «Понеділок, ві
второк та середу планувала про
вести в Братиславі, а в четвер по
вернутися до Відня, через який 
летіла, і залишитися там до не
ділі. В агенції, яка допомагала 
готувати документи, мені ска
зали, що в такому випадку візу не 
відкриють. Якщо я подаю доку
менти до Консульства Словач
чини, то маю бути в цій країні до
вше, ніж в іншій. Тому, якщо 
скажу, що буду в Словаччині три 
дні, а у Відні – чотири, нічого не 
вийде. Як варіант мені запропо
нували зробити фіктивне броню
вання готелю в Братиславі й з 
ним іти по візу. Я відмовилася, бо 
це неприємно і принизливо. І 
досі не розумію, чому, якщо в 
мене три дні відрядження у Бра
тиславі, не можу до вихідних за
лишитися у Відні».

Поширене ставлення до на
шої держави – корумпованої, не
успішної і щодалі авторитарні
шої – переноситься й на її гро
мадян. А це означає, що в корот
костроковій перспективі україн
цям треба вчитися грати за пра
вилами, навіть якщо вони непи
сані. Лише поінформованість та 
уникнення свідомого зловжи
вання візовими правилами змо
жуть зменшити ризик небажа
них проблем під час поїздки. 

ШЕНГЕНСЬКА 
ЗОНА 
СУВОРОГО 
РЕЖИМУ. 
Поліцейські 
не поспішали 
надавати 
бізнесмену 
Вікторові 
Ярському 
доступ до 
медичної 
допомоги та 
звинувачували 
його в 
симуляції
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Майже

400 тис.
українців мають 

багаторазові  
шенгенські візи,  

та переважно  
термін їх дії  

не перевищує року
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С
толична влада підштовхну
 ла власників кіосків іти до
мовлятися про долю свого 
бізнесу до голів громад

ських організацій, яких чинов
ники допустили до вирішення 
питання. Таким чином гроші 
підприємців, схоже, легше і без
печніше зможуть перекачувати в 
потрібні кишені. А йдеться про 
мільйони гривень на місяць.

ЯК Це РОБиТьСЯ
Рішення Київради № 2/7339 від 
26 січня 2012 року «Про деякі пи
тання ведення підприємницької 
діяльності у тимчасових спору
дах» передбачає, що кіоски, які 
не стоять ближче ніж 20 м від 
входів до метрополітену, не міс
тяться в півторакілометровій зо
ні навколо НСК «Олімпійський» 
і в межах землевідведень торго
вих центрів, зможуть спокійно 
працювати протягом 2012го. 
Для цього їхнім власникам по

трібно тільки сплатити пайові 
внески на утримання об’єктів 
благоустрою. Відповідний дого
вір із Головним управлінням 
торгівлі КМДА треба підписати 
до 1 травня. Розмір платежів – 
від 400–600 грн на рік для кіос
ків, що торгують друкованими 
ЗМІ, і до 2,5–3 тис. грн для тих, 
що продають тютюн і пиво.

Документи на підписання 
згаданого договору почали при
ймати лише нещодавно. Але го
ловне те, що можливість сплати 
пайової участі для кожного кі
оску визначатиме створена в 
січні Комісія з упорядкування 
розміщення ТС. Її головою при
значено начальника ГУ промпо
літики КМДА Людмилу Дени
сюк. Крім міських чиновників і 
депутатів до неї увійшли голови 
чотирьох громадських організа
цій, серед яких очільник Асоціа
ції власників малого бізнесу і ма
лих архітектурних форм Андрій 

Єрмак та керівник ГО «Громад
ський корпус» Роман Солодкий. 

Представників цих організа
цій із благословення Денисюк 
включили і до робочих груп, ство
рених при РДА для точного ви
значення місць, де бути кіоскам 
заборонено. Саме вони відтепер 
подаватимуть документи на зне
сення будьякої ТС у Комісію з де
монтажу, що працює під керівни
цтвом першого заступника голови 
КМДА Олександра Мазурчака.

Київські комерсанти не на 
диктофон розповідають, що їм 
уже почали пропонувати спла
тити вступний внесок у розмірі 
близько 1 тис. грн (а потім по 
100–500 грн на місяць за точку) 
і поповнити ряди допущених до 
вирішення доль кіосків громад
ських організацій. Тобто фак
тично купити собі «дах», бо 
сплатити пайовий внесок, який 
стане гарантією того, що кон
струкцію не приберуть 2013го, 

Гра у кіоски
Як столичні чиновники оббирають 
малий бізнес

Автор: 
Олександр 

Красно-
городський
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багатьом підприємцям просто 
не дозволять. Бізнесмени ствер
джують, що їм дають зрозуміти: 
якщо відмовишся, ніхто не га
рантує, що твої ТС не знесе тех
ніка КП «Київблагоустрій» уже 
цього року.

Більшість власників столич
них торгових точок абсолютно 
впевнені, що лобісти, які про
штовхнули на Київраді рішення 
№ 2/7339, мають на меті додат
ково «подоїти» дрібних комер
сантів. Адже довідка про сплату 
до міськбюджету пайових вне
сків, яку видають згідно зі зга
даним рішенням, для прокура
тури не є підставою вважати, 
що кіоски встановлені законно. 
Районні прокуратури столиці 
щомісяця протягом кількох ро
ків поспіль видають сотні при
писів про демонтаж кіосків. 
Приписи не виконуються лише 
в разі, якщо «назустріч малому 
бізнесу» йде комісія Мазурчака.

шАНхАй ПО-КиїВСьКи
З 2008го, коли Київрада забрала 
в райрад право на продовження 
договорів орен  ди на землю під кі
осками, вона щороку затверджує 
нові правила легалізації торгових 
точок, в основі яких не лежить 
обов’язкове оформлення ділянок 
під конструкціями. Тому всі ТС у 
столиці апріорі стали незакон
ними, їх розміщення перейшло в 
розряд питань, які під силу «вирі
шити» лише великим мережеви
кам (ними здебільшого є депутати 
місцевої і районних рад), і гроші 
від цього бізнесу практично при
пинили надходити до скарбниці 
Києва.

У 2009 році платежі кіоскерів 
переважно осідали на рахунках 
комунального підприємства 

«КІА», у 2010му та 2011му – в ки
шенях працівників контролю
ючих органів, київського Інституту 
Генерального плану і Головархі
тектури, яка видавала ордери на 
розміщення кіосків. Гроші при 
цьому підприємці витрачали чи
малі. Зазвичай із переходом на 
нові правила розміщення тимча
сової споруди її власникові дово
диться замовляти новий паспорт 
прив’язки кіоску (4–7 тис. грн за 
розцінками Інституту Генплану в 
2011му) і знову оплачувати пого
дження на розміщення ТС у кон
кретному місці від СЕС, пожежни
ків та балансоутримувачів інже
нерних комунікацій (ще мінімум 
2–3 тис. грн за одну конструкцію).

Насправді, щоб будьякий кі    
оск працював легітимно, згідно із 
Земельним кодексом, його влас
никові потрібно оформити право 
землекористування ділянкою. 
«Це єдиний законний підхід, – 
пояснює Ксенія Ляпіна, заступ
ник голови Комітету ВР з питань 
промислової і регуляторної полі
тики та підприємництва. – Тільки 
він може дати гарантію того, що 
ТС припинять масово з’являтися 
в місцях, де їх розміщення забо
роняють будівельні норми і пра
вила: на виходах із метро, зупин
ках громадського транспорту, га
зонах, біля дитячих садків тощо. 
При цьому підприємці, убезпе
чивши себе цим від знесення кі
оску, охоче поповнювали б місь

кбюджет платою за користування 
комунальною землею».

Проте саме цього столична 
влада робити і не бажає. Рішення 
Київради, яке перекреслило на
дії власників ТС на укладення з 
містом хоча б договорів сервітуту 
(права обмеженого землекорис
тування), було ухвалено рік тому. 
Тоді в КМДА вперше додумалися 
в обмін на дозвіл на розміщення 
кіоску вимагати від підприємців 
сплати пайових внесків. 

Такі внески, згідно з виснов
ками науковоправової експер
тизи Інституту держави і права 
імені В. М. Корецького, як постій
ний платіж власниками кон
струкцій незаконні. Неправо
мірно навіть вимагати однора
зову їх сплату від тих із них, хто 
раніше мав чинні договори 
оренди на ділянку під своєю кон
струкцією і досі вносить за неї 
плату або земельний податок.

Брати участь у такому «лохо
троні» більшість кіоскерів відмов
ляються. Як наслідок – торік за
мість запланованих столичною 
владою 150 млн грн до міського 
бюджету від сплати пайових вне
сків надійшло 6–8 млн грн. На Зе
мельний кодекс у Києві всім на
чхати, а питання роботи ТС у будь
якому місці можна залагодити за 
допомогою хабарів. До того ж до
звіл КМДА на розміщення торго
вої точки, виданий на основі 
сплати пайового внеску, не є за
конною підставою для встанов
лення кіоску. Тому 2011го місь
кбюджет поповнили гроші лише 
за розміщення близько 3 тис. кон
струкцій. І, як зазначає голова 
Асоціації власників малих архітек
турних форм Києва Тетяна Пе
тренко, при цьому бізнесмени 
платили переважно тільки за са
мовільно встановлені під час дії 
мораторію на розміщення нових 
кіосків точки, щоб мати підстави 
для легалізації цих споруд.

Таким чином керівництво 
міста перетворює столицю на ве
личезний стихійний базар. Кіль
кість ТС у Києві на сьогодні пере
валила за 15 тис. У 2007му, коли 
влада оголосила про намір знести 
половину, їх налічувалося лише 
близько 7 тис. Тобто за п’ять років 
кампанії зі зменшення кількості 
кіосків їх стало удвічі більше. Чи
новниками вигідно, щоб таких 
торгових точок було якомога 
більше. І щоб перебували вони 
поза законом – так легше збирати 
данину з їхніх власників. 

На сьогодні в Києві 
налічується  

15 тис. 
кіосків. За «дах» 
їхнім власникам 

доведеться 
загалом сплатити 

цього року 

15 млн грн 
«одноразових» 

внесків і від  

18 млн грн 
до  

90 млн грн 
щомісячних

КеРІВНиЦТВО МІСТА 
ПеРеТВОРюЄ СТОЛиЦю  
НА ВеЛиЧезНий СТихІйНий 
БАзАР
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Я
кщо приплисти поромом 
від Гонконгу до Шень
чженя – однієї з тери
торіальноадміністратив

них одиниць, завдяки яким Під
небесна стала виробником світо
вого масштабу, в пункті призна
чення вас зустріне величезний 
білборд із написом «Час – це 
гроші, а ефективність – життя».

Китай – найбільший вироб
ник у світі. За обсягами продуко
ваних телевізорів, смартфонів, 
сталевих труб та й будьяких ін
ших предметів, котрі можна нена
роком упустити собі на ногу, 2010 
року він випередив США. Тепер 
на КНР припадає п’ята частина 
світового виробництва. Тамтешні 
фабрики виготовили стільки то
варів за таку малу ціну, що загаль
мували інфляцію в багатьох краї
нах – торговельних партнерах. 
Однак епоха дешевого made in 
China, можливо, добігає кінця.

Видатки на виробництво зрос
тають, починаючи від прибереж
них провінцій, де традиційно 
скупчувалися фабрики (див. Екс-
порт за провінціями). Найпо
тужніший чинник – оплата праці.

5 березня інвестиційний банк 
Standard Chartered опублікував 
дані дослідження, проведеного 
більш як серед 200 виробників 
Гонконгу, які працюють у долині 
Річки Перлин. Воно показало, що 
там заробітна плата вже зросла 

цьогоріч на 10%. А тайванський 
підрядчик Foxconn, який виготов
ляє iPad для Apple (і не лише для 
них) у Шеньчжені, минулого мі
сяця підвищив заробітки своєму 
персоналові на 16–25%.

«Тепер усе подорожчало, – 
скаржиться Дейл Вітінґтон з аме
риканської компанії Kolcraft, яка 
з допомогою підрядчиків у Пів
денному Китаї виробляє дитячі 
візки. – Витрати на оплату праці 
впродовж останніх чотирьох ро
ків зростають на 20% щороку –
нарікає він. – Прибережні провін
ції КНР уже не так сильно прива
блюють трударів із дальших від 
моря провінцій. Часто такі заро
бітчани їдуть додому на новорічні 
свята, на котрі в Піднебесній при
падає період вихідних. У попере
дні роки після них поверталися 
95% працівників Вітінґтона. Цьо
горіч повернулося лише 85%».

Kolcraft така не єдина. Коли 
Американська торговельна па
лата нещодавно провела опиту
вання серед своїх членів про най
більші виклики, з якими їм дово
диться стикатися, 91% згадали 
«підвищення видатків». Тепер 
цей пункт значно випередив ко
рупцію та піратство. Витрати на 
оплату праці (зокрема додаткові) 
для робітників у Гуа ндуні від 
2002 до 2009го зростали що
року на 12% у доларовому еквіва
ленті, а в Шанхаї – на 14%. 

Ветеран промисловості з Тор
говельної палати ЄС у Китаї Йорґ 
Вуттке передбачає, що вартість 
виробництва у цій країні до 2020
го може подвоїтись, а то й потрої
тись. Консалтингова компанія 
AlixPartners пропонує цікавий 
прогноз: якби валюта КНР і по
слуги транспортування дорож
чали на 5% щороку, а зарплати 
піднімалися на 30%, до 2015го 
продукування товарів у Північній 
Америці потребувало б видатків 
не більших, ніж у Китаї, включно 
з перевезенням до Нового Світу 
(див. Жахіття для шопого-
ліка). Насправді таке перетво
рення радше за все відбувати
меться повільніше. Але тенденція 
простежується дуже чітко. Якщо 
зникає недорогий Китай, хто ж 
прийде йому на зміну?.. 

Браян Нолл із PPC, виробника 
роз’ємів для телевізорів, ствер
джує, що вже серйозно думав над 
переміщенням своїх потужностей 
до В’єтнаму. Та, попри дешевшу 
робочу силу, там немає надійних 
надавачів послуг на кшталт ніке
лювання, спеціального штампу
вання й термічної обробки. Зре
штою, компанія вирішила зали
шитися в Китаї. Виробництво на 
заводі поблизу Шанхая більше ав
томатизується, і деяких (не всіх) 
робітників замінюють машини.

В багатьох країнах вартість 
робочих рук часто на 30% менша, 

Кінець ери  
дешевого  

Китаю
Що означає для світового 

виробництва зростання 
зарплат у КНР?
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ніж у КНР, стверджує віце
президент конгломерату General 
Electric (GE) Джон Райс, але за
звичай різницю більш ніж ніве
люють інші проблеми, особливо 
брак надійного ланцюга поста
чання. Луїс Кейс з аналітичного 
центру Fung Global Institute зазна
чає, що деякі нетехнологічні пра
цемісткі виробництва, на кшталт 
пошиття футболок і дешевих кро
сівок, уже покинули КНР. Деякі 
компанії вдаються до стратегії 
«Китай+1», відкриваю  чи тільки 
одну фабрику в іншій країні, аби 
розвідати обстановку й забезпе
чити собі тил.

Однак прибережні провінції 
Китаю все ж упевнено трима
ються на плаву, незважаючи на 
різке підвищення видатків. По
перше, вони перебувають у серці 
внутрішнього ринку Піднебес
ної, котрий росте як на дріж
джах. А це неабияка перевага. В 
жодній іншій країні немає такого 
припливу заможних споживачів, 
що вимагають товарів.

Подруге, зарплати в КНР, 
може, й зростають стрімко, але 
не відстає і продуктивність. Про 
точні показники останньої 
можна сперечатись, але стосовно 
чіткої тенденції до її примно
ження – аж ніяк. Китайським ро
бітникам більше платять, бо 
вони більше виробляють.

Потретє, Китай величезний. 
За словами Іво Науманна з 
AlixPartners, у Піднебесній на
стільки значний і гнучкий ре
зерв робочої сили, що там спо
кійно можна розміщувати се
зонне виробництво (скажімо, 
різдвяних гірлянд та іграшок). За 
інформацією New York Times, аби 
задовольнити несподівано вели
кий попит, китайський завод, що 
виробляє iPhone, підняв із ліжка 
в гуртожитках 8 тис. робітників і 
опівночі вони стали за конвеєр. 

Почетверте, в Китаї склад
ний і гнучкий ланцюг поста
чання. Навіть якщо деінде ви
трати на оплату праці у виготов
ленні певного товару вчетверо 
менші за видатки в Китаї, нена
дійність постачан  ня й брак чис
ленних деталей може зробити 
виробництво товарів там еконо
мічно невигідним.

Нині модно передбачати, що 
заводи у глибині Китаю замінять 
своїх прибережних колег. До цієї 
точки зору схиляє офіційна ста
тистика прямих іноземних інвес
тицій: деякі внутрішні провінції, 

якто Чунцин, нині приваблю
ють майже стіль  ки само вкла
день ізза кордону, як Шанхай. 
Ось чому до приморських регіо
нів повертаються менше праців
ників: вони знаходять дедалі 
більше роботи ближ  че до дому.

Велика китайська телекомуні
каційна компанія Huaweі повідо
мляє, що на її заводах усередині 
країни заробітки інженерів із ди
пломами магістра навіть не на 
10% менші, ніж зарплати їхніх ко
лег у Шеньчжені. Kolcraft розгля
дав можливість перенесення по
тужностей до провінції Хубей, але 
підрахунки показа ли, що за
гальна вартість виробництва зни
зиться лише на 5–10% порівняно 
із прибережними зонами.

Унаслідок перенесення ви
робництва далі від узбережжя 
з’я вляються різні неочікувані ви
трати. Наприклад, через нові за
кони в заможніших адміністра
тивних одиницях на кшта лт 
Шеньчженя закриття заводу влі 
тає в копієчку. Транспортування 
товарів із глибини китайського 
суходолу до узбережжя може 
бути дорожчим за перевезення із 
Шанхая до НьюЙорка. Мене
джери та інші висококваліфіко
вані працівники часто вимага
ють різкого підвищення зарплат, 
якщо їм доводиться переїж
джати з розвинених примор
ських міст у глушину. В Чунцині 
живе понад 30 млн осіб, але це не 
Шанхай. А започаткована нещо
давно кампанія з боротьби проти 
корупції в Чунцині така сувора, 
що залякала і законослухняних 
бізнесменів, і злодіїв.

Згодом, безперечно, і в інших 
містах побудують кращі дороги, 
порти й ланцюги постачання, і 
вони кинуть виклик пануванню 
прибережного Китаю в осно
вному виробництві. Отже, якщо 
Піднебесна хоче процвітати де
далі дужче, її виробникам дове
деться піднятися догори сходин
ками вартості. Замість того, аби 
збирати складні товари, розро
блені деінде, китайцям треба 
буде реалізовувати більше влас
них розробок. Скориставшись 
досвідом Німеччини, КНР має 
виготовляти товари вищої при
бутковості й пропонувати їх об
слуговування.

Кілька китайських концернів 
уже стали на такий шлях. Компа
нію Huawei у Шеньчжені засну
вав колишній армійський офіцер, 
якому кілька років допомагали 

друзі в уряді, але тепер вона 
радше нагадує західну техноло
гічну фірму, ніж гіганта, що по
слуговується державною підтрим
кою. У компанії працюють най
кращі менеджери. Вже не один 
рік її керівники переймають до
свід у десятків постійних радників 
з IBM та інших американських 
консалтингових компаній... 

Наразі в Піднебесній не так 
багато аналогів Huawei. Але ідея 
приваблює багато молодих та
лантів, які й собі не проти збуду
вати щось схоже. Щороку додому 
повертається хвиля «морських 
черепах» – китайців, які студію
вали або трудилися за кордоном.  

Зміни в КНР відбуваються з 
такою швидкістю, що важко за 
ними встигнути. Старі стерео
типи про каторжні заводи, де 
платять мізер, уже давно не в 
моді, як і костюми в стилі Мао. 
Наступний етап буде цікавим: 
Китай має взятися за інновації 
або на нього чекає сповіль
нення. 

За даними CEIC
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П
олітики поклоняються 
зростанню, гадаючи, що 
воно здатне вирішити всі 
проблеми: на їхні заслуги 

списують розвиток економіки і 
їх же картають за його брак. За
тяті захисники довкіл  ля часто 
дотримуються протилежного 
погляду, демонізуючи зрос
тання як силу, що руйнує світ 
природи, та з ностальгією згаду
ючи давні часи, коли людина, 
ще до того як її загнали до пону
рих і темних заводських пащ, 
жила собі тихим сільським жит
тям. Помиляються і ті, і інші. 
Зростання – поняття не без не
доліків, його не варто ідеалізу
вати, але поки відбувається в ро
зумних межах, не завжди несе 
зло. Зрештою, в минулому воно 
здебільшого давало позитивні 
результати, хо  ча нині, схоже, на
стає кінець епохи, коли зрос
тання являло собою те, чим хо
тіли бачити його ми.  

Зростання – не ідеальне по
няття. Воно вимірюється вало
вим внутрішнім продуктом 
(ВВП), який у процесі детальні
шого аналізу розпадається на 
фактори, що не дають правиль
ної картини економічного чи со
ціального добробуту. Під час ви
значення ВВП набуває науко
вого статусу, який в аргумента
ції може пропонуватися як без
заперечний факт на кшталт 
того, як колись збільшення маси 
тіла вважали доказом того, що 
молоко, яке дітям давали у 
школі, зміцнювало їхнє здоров’я. 
Але до цифр в економіці завжди 
треба ставитися обережно. Вони 
вимірюють те, що вимірюють, 
але наскільки це доцільно – 
інше питання. Про ненадійність 
ВВП як показника добробуту 
свідчить простий приклад: зрос   
тання частково можна було б за
безпечити, зокрема, зобов’я зав
 ши чоловіків платити дружинам 
за готування, прибирання і сек

суальні послуги, а дружин своїм 
благовірним – за оренду житла і 
виконання чоловічої роботи в 
домі. 

Це припущення підтвер
джують і менш химерні при
клади. Містер та місіс Джонс 
ідуть на пенсію і переїжджають 
до села, де вона працює безо
платно в Добровільній жіночій 
службі. Після зміни влади її 
службу переводять на оплачу
вану основу. Щоб компенсувати 
додаткові видатки, довелося 
підвищити податок на дохід фі
зичних осіб. Пенсії в містера 
Джонса тепер не вистачає, але 
дефіцит компенсується за раху
нок додаткового заробітку його 
дружини. Фінансова ситуація 
для родини не змінилася, але 
ВВП зріс, оскільки жінка тепер 
працює на роботі, що прино
сить дохід. 

Місіс Сміт – пацієнтка похи
лого віку, якій раніше доводи
лося їхати автобусом до лікарні, 
щоб отримати повторний рецепт 
на ліки, йти до аптеки, поверта
тися назад, а наступного дня за
бирати виготовлені препарати. 
Тепер вона телефонує до лікарні, 
там друкують рецепт, медпра
цівник його підписує і надсилає 
до аптеки. Наступного дня ме
дикаменти місіс Сміт уже чека
ють на неї. ВВП зменшується, 
хоча людям живеться краще. 

У Девіда Юма був невели
кий дохід. Він міг би заробити 
більше, влаштувавшись на опла 
чувану роботу, але вирішив 
жити скромно у філософських 
роздумах. Якби він пішов пра
цювати, ВВП збільшився б, але 
кому від цього було б краще? 
Ані йому, ані нам. 

Лікарні багатьох студмісте
чок співпрацюють з університе
тами, сприяючи розвитку на
вчання та досліджень. Однак 
ніхто не стежить, для чиїх по
треб – університетських чи лі
карняних – використано, напри
клад, ксерокс. Якби задля повної 
прозорості вівся абсолютно точ

зростання
Валовий внутрішній продукт не 
завжди дає надійну оцінку добробуту

Автор: 
Джон Лукас
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ний облік і медзаклади та виші 
виставляли одне одному ра
хунки за кожну послугу чи пред
мет, ВВП збільшився б, але роз
виток освіти і науки припинився 
б. Зрештою, валовий внутрішній 
продукт можна було б підви
щити, якби всім компаніям дове
лося розбитися на підрозділи, 
кожен із яких оплачував чи одер
жував плату за кожну надану чи 
отриману послугу. 

ВВП не є надійним вимірни
ком добробуту, але це показник 
економічної діяльності. Якщо 
відбувається економічна опера
ція, від неї виграють обидві сто
рони. Відтак напрошується ви
сновок: що більше їх прово
диться, то краще. Часто так і є. 
На початку ХХ сторіччя в кож
ному селі чимало фермерів ба
гато працювали на полях і біля 
худоби. Сьогодні руки землеро
бів і доярок замінили трактори 
та доїльні апарати, а господарям 
вистачає кількох добре оплачува
них робітників. Стара сільська 
економіка давала роботу всім і 
спільну радість, коли збирали 
урожай, однак плоди праці дово
дилося розділяти поміж бага
тьох людей, а землероб в обмін 
на важкий, виснажливий труд, 
який із часом перетворював ко
гось на немічного, а когось і на 
покаліченого, отримував мізерну 
плату. Сучасна ферма, безпере
чно, залежить не лише від робіт
ників, а й від тих, хто випускає 
трактори, постачає дизпальне, 
виробляє добрива і виводить нові 
види пшениці. Але навіть за цих 
умов претендентів на частку над
ходжень від виробництва про
дукції значно менше. Попри свої 
численні вади, економічне зро
стання зробило нас заможні
шими від наших предків. Су
часне життя не таке важке і до
вше порівняно з тими часами, 
коли люди не мали змоги корис
туватися якимись своїми особли
вими вміннями, а натомість 
отримувати товари і послуги від 
далеких постачальників. 

Не одне століття економічне 
зростання було рушієм покра
щень. Таким воно може залиша
тися і сьогодні, хоча насправді 
так є не завжди. Якщо я затри
муюся на роботі, продаючи 
страхові поліси, то мені залиша
ється менше часу на родину, від
починок у пабі чи крикет із дру
зями. А іноді ці неекономічні 
види заняття доцільніші за еко

номічні, які їх замінюють. І річ 
не тільки в тому, щоб десь поту
суватися, а радше в соціальному 
єднанні. Я хочу мати і родину, і 
друзів, і колег, і компаньйонів, і 
партнерів так само, як магазини, 
покупців, постачальників, пра
цедавців та працівників. Гроші 
дають мені змогу займатися 
будьяким бізнесом у будьякій 
сфері з людьми, з якими в мене 
дуже мало спільного, але я не 
хочу таким чином віддаляти від 
себе своїх найближчих і найрід
ніших. Адже сенсу моєму життю 
додають не гроші й не якісь аб
страктні стосунки, які я маю за
вдяки грошам, а безпосередні 
розмови з тими, хто мені небай
дужий, і те, що ми разом ро
бимо. 

Ми повинні поставити еко
номічну діяльність у контекст 
решти форм соціальної діяль
ності, як і багатьох інших цін
ностей хорошого життя. Отри
мувати і витрачати гроші важ
ливо, але це не головне. Хоча пе
реважно що більше я витрачаю, 
то більше маю з того, що хочу, а 
відтак мій добробут поліпшу
ється. Однак це теж означає, що 
з часом мені доведеться заро
бляти ці кошти, а отже, треба 
буде працювати. І хоча не кожна 
робота створює незручності, ло
гічно припустити, що бути на
йманим працівником, власне, і є 
незручністю, саме тому за неї 
платять. Що більше зростає еко
номічна активність, то більше 
грошей зможемо витратити, але 
й працювати доведеться більше. 

Багато хто готовий на це, але 
то є особистий вибір, і завжди бу
дуть люди, котрі в якийсь мо
мент вирішили, що хочуть жити 
інакше. Хтось скоро виходить на 
пенсію, інші вдаються до даун
шифтингу, міняючи добре опла
чувану роботу у великому місті 
на значно менш прибуткове за
няття, яко  му вони можуть при
святити себе в тихому селі. Кіль
кість останніх, схоже, зростає. 
Можливість заробити на якісь 
статусні речі залишається прива
бливою, але від купівлі четвер
того широкоформатного плазмо
вого телевізора втриматися не 
так уже й важко. Цілком мож
ливо, що не лише деякі люди, а й 
цілі народи у зрілих економіках 
перенасичуються споживчими 
товарами. Відтак баланс між еко
номічною та іншими видами ді
яльності зміщується. 
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РАБи 
СМАРТФОНА
Жахіття гіперпідключеності: 
як знову повернути собі свободу?

Ці розумні пристрої часто на
діляють великою силою. З ними 
безмежне море інформації опи 
ня  ється лишень на відстані 
пальця. Завдяки їм ми можемо 
працювати вдома, замість що
ранку впихатися в один вагон із 
не надто ароматними незнайом
цями. Це величезна перевага для 
батьків, яким потрібен гнучкий 
графік робочого дня. Крім того, 
смартфони та планшети підви
щують продуктивність, бо дають 
змогу займатися ділом у вільні 
хвилини, які інакше просто були 
б змарновані: наприклад, у черзі 
за кавою. Ці хитромудрі ма
шинки навіть здатні допомогти 
ледарям створити ілюзію, ніби ті 
працюють цілодобово: досить 
просто запрограмувати пош  то  ву 
скри  ньку на розсилання повідо
млень о першій ночі.

Але для багатьох слуга вже 
перетворився на пана. Ще не 
так давно цілодобово на зв’язку 
були тільки медики. Тепер – усі. 
Начальники без вагань зв’я 
зуються з підлеглими в позаро
бочий час. Робота проникає до
дому набагато дужче, ніж хатні 
клопоти – в офіс. Люди, цілком 
розумово здорові в усіх інших 

«С
луга» – це один із 
фільмів, які годі за
бути, безжальний 
розтин стосунків між 

лакеємінтриганом (Дірк Боґард) 
та його розпусним господарем 
(Джеймс Фокс). Слуга грає на 
слабкостях свого хазяїна, аж 
доки вони міняються місцями: 
врештірешт запопадливий 

Фокс починає догоджати роз
панілому Боґардові. Ця кіно

картина – звинувачення 
проти класової структури 

Британії часів Гарольда 
Макміллана (пре  м’єр

міністр країни в 1957–
1963 ро  ках. – Ред.). 

Але сьогодні її не
можливо дивити
 ся без думки про 
інші небезпечні 
стосунки: між ді

ловими людьми 
та їхніми смартфо

нами.

відношеннях, маніакально пе
ревіряють свої смартфони, на
віть попиваючи аперитив перед 
обідом, а їхній день почина
ється й закінчується відсилан
ням електронних повідомлень.

Почасти це зумовлено тим, 
що такі пристрої викликають 
ефект звикання. Коли всесвітньо 
відомий експерт із брендингу 
Мартін Ліндстром спробував ви
значити 10 звуків, які найсиль
ніше впливають на людину, він 
виявив, що вібрування телефона 
стоїть на третьому місці після 
звукового сигналу Intel і дитя
чого сміху. iPhone і BlackBerry 
безперестанку закидають нас, як 
піддослідних кроликів, подраз
никами вперемішку з винагоро
дами. Хоч коли погляньте на мо
ніторчик, там напевне буде як не 
повідомлення від клієнта, то по
дяка від шефа, чи імейл від яко
гось добродія з Нігерії, що пропо
нуватиме надати йому ваші бан
ківські реквізити в обмін на 
$1 млн. Смартфони – це наразі 
найкращий девайс, створений 
для тих, хто любить поспішати 
повільно. Якщо чесно, то хто з 
нас не чистив поштової скриньки 
замість зайнятися чимось важ
ливішим?

Гіперпідключеність увираз
нює деякі з найнебезпечніших 
тенденцій на робочому місці: 
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зменшення певності (з перехо
дом організацій від бюрократії 
до адгократії – стилю управ
ління, для якого характерний ви
сокий ступінь свободи в діях 
співробітників), появу глобаль
них ланцюгів постачання та все
загальний культ гнучкості. 
Смарт  фони допомагають мене
джерам змінити думку в остан
ній момент: наприклад, наді
слати підлеглому об 11й вечора 
повідомлення про те, що завтра 
зранку йому летіти в Піттсбург. 
Ці кляті машинки дають, крім 
того, змогу менеджерові з одного 
часового поясу зіпсувати вечір 
своєму колезі в іншому.

Працівникам дедалі тяжче 
розмежувати робочий і неробо
чий час, а також справжню тру
дову діяльність та її імітацію. 
На керівників навалюються два 
робочі дні замість одного: офі
ційний – із зустрічами та збо
рами – і неофіційний, заповне
ний намаганнями розгребти за
вали електронної пошти й пові
домлень.

Усе це ніяк не сприяє родин
ному щастю або душевному 
здоров’ю ділових людей. Біз
несу також може шкодити. Ко 
ли шеф змінює рішення в ос 
танню хвилину, важко складати 
якісь плани на майбутнє. А ре
зультати кількох досліджень 
указують на те, про що говорить 
і здоровий глузд: люди здатні 
краще мислити, коли їх не від
волікати постійно.

Як зробити, щоб смартфони 
знали своє місце? Як пожинати 
плоди підключеності, не стаючи 
рабом технології? Одне з рі
шень – цифрова дієта. Як надли
шок нездорової їжі означає, що 
людині потрібно більше дисци
пліни в питаннях харчування, 
так і засилля інформаційного 
мотлоху означає, що треба бути 
відповідальнішим під час подо
рожей мережею. Щоб стати бо
дай на дрібку цивілізованішим, 
для початку можна заборонити 
собі лазити в інтернет до сні
данку. А відмовившись від есе
месок у вихідні чи, скажімо, в 
четвер, можна справді показати 
айфону, хто в домі хазяїн.

ГУРТОМ І ТеЛеФОН ЛеГше 
ПеРеМУДРУВАТи
Проблема такого методу: він 
спрацьовує лише тоді, коли ви 
живете на безлюдному острові 
або на дні глибокого озера. Леслі 

© 2012 the economist newspaper 
Limited. all rights reserved

Перлоу з Гарвардської школи біз
несу готує до друку книжку, що 
зватиметься «У ліжку зі смарт
фоном». Авторка стверджує, що 
для більшості єдиний спосіб по
кінчити з такою цілодобовою 
прив’язаністю – це діяти не поо
динці, а колективно. Вона наво
дить приклад однієї з найбільш 
завантажених організацій у світі, 
Boston Consulting Group, у якій 
навчилися краще давати собі 
раду з гіперпідключеністю. Ця 
фірма запровадила правила, які 
визначають, коли співробітники 
не повинні бути на зв’язку, і зао
хочувала їх дотримуватися цих 
настанов. Багато «крутих» кон
сультантів спочатку лише посмі
ювалися: звісно, смартфони від
ключатимуть хіба що мамусині 
синки. Але насамкінець усі були 
змушені працювати продуктив
ніше й без перенапруження.

Пораду Перлоу слід сприй
мати серйозно. Проблема гіпер
підключеності й надалі заго
стрюватиметься, бо ж смартфони 
будуть дедалі розумнішими, а на 
робочі місця прийдуть молоді 
аборигени з цифрових джунглів. 
Люди передають щораз більшу 
частину життя своїм телефо
нам – точно як герой Джеймса 
Фокса передоручав її слузі, якого 
втілював Дірк Боґард. Зараз 
можна завантажити програми – 
особисті помічники (якот Siri від 
Apple), які розказуватимуть вам, 
щó у вас заплановано на май
бутнє, й віртуальних особистих 
тренерів, які спонукатимуть вас 
більше рухатися. Незалежний 
британський регуляторний ор
ган у галузі телекомунікацій 
Ofcom повідомляє, що аж 60% 
підлітків – користувачів iPhone – 
вважають себе «дуже залеж
ними» від власних девайсів. Те 
саме стосується 37% дорослих.

Що потужніші ставатимуть 
смартфони й що заманливіші 
програмні продукти створюва
тимуть для них, то сильніша
тиме ця залежність. Можна, 
звичайно, викинути кляту 
цяцьку своєї другої половинки з 
вікна або втопити у відрі з во
дою, коли увірветься терпець. 
Але в кінцевому підсумку саме 
компанії повинні перемудру
вати ці хитрющі штукенції: 
просто наказати, щоб усі їх раз 
по раз вимикали. 



П
олітична криза в Молдові, 
що тривала 917 днів, завер
шилася: 16 березня парла
мент зумів обрати прези

дента. Ним став Ніколае Тімофті. 
Його кандидатуру підтримали 62 
нардепи (щонайменше потрібен 
61 голос). До коаліції Альянсу за 
європейську інтеграцію, приєд на
лися три представники соціалістів, 
що вийшли із фракції Комуністич
ної партії (група Додона), та неза
лежний депутат Міхай Ґодя.

Саме собою залишення КПРМ 
групою народних обранців стало 
наслідком підтримки ними ідеї 
прозахідного курсу, але з ліво
центристських позицій.

Тим часом комуністи вбача
ють у європейській трансформа

ції Молдови загрозу: ризик оста
точно втратити вплив на ситуа
цію в країні та електоральні пер
спективи. Саме тому їхня проти
дія обранню президента набула 
особливо непримиренних рис. У 
парламенті за ними збереглась 
очевидна меншість – 39 зі 101 
мандата, одначе, користаючись із 
особливостей Конституції країни, 
яка містить норму про обрання 
глави держави більшістю в понад 
60% парламентаріїв, вони майже 
три роки блокували цей процес, 
обмежуючи євроінтеграційні мож 
ливості владної коаліції.

Слід сказати, процедура воле
виявлення бачилася вельми своє
рідною. Оскільки висунули тільки 
одного кандидата, кабінок для го

лосування не було. Депутати під
ходили до встановленої на зви
чайному столі прозорої урни й 
опускали туди бланки з прізви
щем Ніколае Тімофті. Ані гало
чок, ані хрестиків у них ніхто не 
проставляв. Бюлетень, що опи
нився в урні без виправлень і по
марок, визнавали голосом на під
тримку висуванця. Щоб оста
точно збити з пантелику комуніс
тів із їхньою організацією мітин
гів та походів, засідання з об
рання президента, спочатку при
значене на 15ту, останньої миті 
перенесли на 8му ранку. А вже 
до полудня наші південнозахідні 
сусіди отримали президента.

Ніколае Тімофті не є публіч
ною постаттю в молдовській полі

Лідер євроінтеграції, який 
поки що задовольняє Кремль
Новообраний президент Молдови став компромісною постаттю для 
прихильників згуртування політикуму й суспільства довкола спільної 
мети – євроінтеграції та відновлення територіальної цілісності країни

Автор:  
юрій Райхель
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НОВий ПРезиДеНТ 
МОЛДОВи зАКЛиКАВ  
ДО ВиВеДеННЯ  
РОСІйСьКих ВІйСьК з КРАїНи

тиці. Закінчивши 1972 року юри
дичний факультет Кишинів
ського державного університету, 
він робив кар’єру в судових орга
нах. Від 1996 до 2001 року керував 
Апеляційною палатою Кишинева, 
від того ж таки 1996го й донині 
він голова Асоціації суддів Мол
дови. Від березня 2011 року очо
лює Вищу раду магістрату. Теле
канали країни із задоволенням 
показували, що президент меш
кає у звичайній квартирі в одній з 
кишинівських багатоповерхівок.

Обраний у такий оригіналь
ний спосіб, четвертий прези
дент Молдови виступив із не 
менш своєрідною, за мірками 
пострадянського простору, але 
досить характерною для кла
сичних парламентських респу
блік Європи заявою: «Я ніколи 
не займався політикою і не 
буду. Я суддя, але я і людина, 
яка спілкується з іншими 
людьми... Обрання президента 
не вирішить автоматично всіх 
наших проблем, але створить 
передумови для того, щоб ми 
зробили це разом».

На думку Тімофті, головне 
зараз – об’єднати розколоте 
молдовське суспільство. Зроби
 ти це, впевнений він, зможе, 
тільки ідея євроінтеграції, «аль
тернативи якій немає».

Для нашої країни важливим 
став той факт, що двостороннє 
співробітництво з нею він визна
чив як прерогативне, коли в по
рядку почерговості назвав відно
сини Молдови з Україною, Руму
нією, США та Росією. Показове 
місце в пріоритетах діалогу з Ки
євом та Москвою засвідчило, що 
нове керівництво у Кишиневі 
розраховує на активніше спри
яння у вирішенні проблеми те
риторіальної цілісності Молдови 
з огляду на очевидне посилення 
найближчим часом присутності 
в Придністров’ї путінської Росії.

Одна з перших гучних заяв 
новообраного лідера стосувалася 
РФ. Він закликав до виведення 
іноземних військ із території 
своєї держави (йдеться про ро
сійські частини в ПМР), а також 
до трансформування миротвор
чої операції на Дністрі в цивільну 
під міжнародним мандатом. 
«Придністровське питан  ня може 
бути вирішене у виключно мир
ний спосіб, і я високо оцінюю від
новлення переговорів із придні
стровської проблеми у форматі 
5х2», – наголосив Тімофті.

Саме проблеми взаємин із 
лівобережжям Дністра будуть 
найважчими як для нового пре
зидента, так і для всіх політи
ків Молдови. Насамперед через 
складні відносини з Москвою.

Хоча в Росії поки що пози
тивно коментують обрання пре
зидента Молдови. Там «нарешті, 
офіційно закінчилася багаторічна 
криза влади», – заявив очільник 
комітету в справах СНД Держав
ної думи Лєонід Слуцкій. Парла

ментарій вважає новообраного лі
дера «компромісною постаттю»: 
«Тімофті, поза сумнівом, професі
онал. Сподіватимемося, що з його 
приходом російськомолдовські 
відносини тільки зміцнювати
муться, а таке делікатне питання, 
як придністровське врегулю
вання, теж знайде формат свого 
вирішення».

Головна проблема – яким 
бути отому форматові. Після 
вельми настороженого ставлен  ня 
до нового президента ПМР Єв
гена Шевчука в Білокам’яній 
таки вирішили продовжити еко
номічну й фінансову підтримку 
лівобережжя Дністра. Вонобо в 

разі очікуваних спроб Кишинева 
активізувати євроатлантичну ін
теграцію стане ключовим інстру
ментом стримування європей
ських прагнень Молдови.

Рада безпеки Росії прийняла 
рішення виділити Придністров’ю 
екстрену допомогу обсягом  $150 
млн. Інформацію про це підтвер
див офіційний представник Ти
располя в Москві Михайло Берг
ман. Як пише московська «Неза
висимая газета», з виділених ко
штів $70 млн піде на відновлення 
валютного резерву невизнаної 
республіки, а решта суми буде ви
трачена на власний розсуд нового 
президента, Євгена Шевчука. Це 
особливий момент. Раніше росій
ські гроші надходили на адресу 
Верховної ради – після того, як 
хтознакуди поділися $30 млн, 
перерахованих придністровцям 
як гуманітарка. Відомо, що Слід
чий комітет Росії звинуватив у їх 
зникненні родину експрезидента 
Придніст ров’я Ігоря Смирнова, 
було по рушено кримінальну 
справу. Днями в Тирасполі у 
зв’яз ку з останньою була затри
мана колишня очільниця При
дністровського банку Оксана Іо
нова. Нова влада ПМР звинува
чує її в причетності до виведення 
з невизнаної республіки золото
валютного запасу. Новий прези
дент, перемігши на виборах торік 
у грудні, виявив у скарбниці лише 
$47 тис. Фінансову дірку, що утво
рилася, тепер латає Москва, вона 
ж таки бере на утримання соці
ально уразливі верстви місцевого 
населення, 150 тис. із якого мають 
паспорти РФ.

Виділенням фінансової допо
моги й дозволом президентові 
Шевчуку значну її частину вико
ристати на власний розсуд 
Кремль дає зрозуміти, що склад
нощі у відносинах із Тирасполем 
подолано й що тепер він знову га
рант виживання ПМР.

Відповідна буде позиція і 
щодо формату місцевого врегу
лювання. Водночас фінансова 
допомога звужує поле політич
них маневрів Тирасполя на пе
реговорах із Кишиневом. Посу
ваються вони важко, попри оче
видне бажання влади на лівому 
березі зрушити переговорний 
процес із мертвої точки. З низки 
причин у Молдові свого часу не 
використали цього фактора і те
пер, як кажуть шахісти, втра
тили темп. Ініціативу перехо
пила Москва. 
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◀ ВВП за ПКС 
на особу, місце у світі 
зі 181 країни – $3382 (128-ме)

◀ Індекс людського розвитку ООН, 
місце у світі зі 187 – 111-те 
◀ Індекс сприйняття корупц� 
Transparency International, місце 
у світі зі 182 – 112-те 

◀ Індекс легкості ведення 
бізнесу Doing Business-2012, 
місце у світі зі 183 – 81-ше 
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НІ СОФІю, НІ БУхАРеСТ  
Не НАзВеш зРАзКОМ 
СТАБІЛьНОСТІ Чи 
еКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Світліший відтінок сірого
Членство у ЄС пішло на користь Болгарії та Румунії, 
але євробюрократам уривається терпець

з
а останні тисячоліття не 
одна навала чужинцівза 
гарбників прокотилася че
рез чорноморський порт 

Констанцу. Але ні римлянам, ні 
аварам, ні туркамосманам не 
довелося ставати до бою з па
трульним катером Ştefan cel Ma 
re, що оснащений пошуковим ло
катором, інфрачервоними каме
рами й гарматою на турелі. На 
капітанському містку життєра
дісний Каталін Парасків розхва
лює свій корабель, яке тим часом 
розрізає крихкий морський лід.

Ştefan cel Mare побудований 
коштом Європейського Союзу, 
щоб допомогти Румунії вико
нати вимоги членства в Шен
гені, безвізовій зоні в межах єв
роспільноти. Кілька осіб із 
19 членів екіпажу з’їздили до 
Нідерландів. Там вони про
йшли спеціальну підготовку 
при місцевій компанії Damen, 
яка розробляла технічні харак
теристики катера. Але уряд ко
ролівства, як виявилося, не по
спішає сприяти шенгенським 
амбіціям Румунії чи її південної 
сусідки Болгарії.

Це ще Не МОЛОЧНІ РІЧКи 
з КиСеЛеВиМи БеРеГАМи
Нідерландці, як і решта Євросо
юзу, погоджуються, що обидві 
країни відповідають формаль
ним вимогам Шенгену. Їх непо
коїть інше: все хитромудре при
кордонне обладнання небагато 
чого варте в руках корумпова
них чиновників. Тож Амстердам 
рішуче настроєний ветувати за
явку на членство у Шенгенській 
зоні обох країн, доки вони не по
силять боротьби з хабарни
цтвом. Невдоволені Бухарест і 
Софія заявляють, що уряд Ні
дерландів іде на повідку в ра 
дикалівксенофобів, бо ті під
тримують його в парламенті.

Ця тривала сварка набридла 
всім сторонам. Більшість огля
дачів вважають, що домовитися 
вдасться пізніше, але цього ж 
таки року, можливо, у вересні – 
якраз напередодні загальнона

ціональних виборів у Румунії. 
Але якщо згоди буде досягнуто, 
це стане швидше торжеством 
нетерплячості, а не знаменитої 
здатності Євросоюзу проводити 
перетворення.

Через п’ять років після 
всту пу Болгарії та Румунії до ЄС 
(надто раннього, на думку бага
тьох у Брюсселі) вони все ще за
лишаються найбіднішими його 
членами. І судова реформа, і 

боротьба з корупцією просува
ються повільно. Так званий Ме
ханізм співпраці та перевірки 
ЄС (МСП), що його планували 
як тимчасову систему моніто
рингу й запровадили для по
легшення проблем інших країн 
2007 року, все ще працює. «Ми 
не очікували, що все це затяг

неться так надовго», – нарікає 
втомлений брюссельський чи
новник.

Міністри в Бухаресті й Софії 
поділяють ці настрої. «МСП дав 
змогу забезпечити покращення 
в багатьох сферах, але пора вже 
перегорнути цю сторінку», – 
стверджує Леонард Орбан, ру
мунський міністр у справах Єв
ропи й головний представник 
країни в переговорах про вступ 
до ЄС. Дехто вважає, що Євро
союз повинен припинити моні
торинг або перейти до інших 
критеріїв оцінювання досяг
нень. Інші твердять, що ці зу
силля вже нарешті дають 
плоди. Моніка Маковей, член 
Європарламенту й колишній 
міністр юстиції Румунії, наго
лошує, що лише впродовж остан 
нього року стрімко зросла кіль
кість засуджених високопоса
довців. Реформісти серед чи
новників високо цінують той 
стимул, якого надають звіти ЄС. 
Але євробюрократи вперше зі
ткнулися з випробуванням на 
кшталт Румунії та Болгарії. 
Їхня енергія вичерпується.

А шкода. В обох країнах єв
ропейські інститути зажили ви
сокого ступеня довіри (на від
міну від «своїх» політиків, 
яких, навпаки, не люблять). 
Звіти МСП – завжди головні но
вини в газетах. Для болгар улю
блений політик – їхня співвіт
чизниця Крісталіна Ґеорґієва, 
єврокомісар у справах міжна
родного співробітництва, гума
нітарної допомоги та боротьби з 
кризовими ситуаціями (у бага
тьох країнах ЄС мало хто з гро
мадян знає бодай ім’я свого єв
рокомісара). Коли 2008го єв
роспільнота заморозила кошти 
для Болгарії, уряд через рік 
утратив владу. У Румунії суво
ріше законодавство й більш не
залежні борці з корупцією 
(все це за сильної підтримки 
ЄС) почали загрожувати без
карності нечистих на руку полі
тиків. «Європейський союз тво
рить «дива» у Румунії», – так 
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вважає Лаура Стефан з аналі
тичного центру Expert Forum.

ЄС залишається авторитетом 
у Болгарії та Румунії почасти за
вдяки тому, що обидві країни не 
відчувають своєї причетності до 
кризи в єврозоні. Переживши на
багато лихіші часи, жодна з них 
не співчуває аж надто «фінансо
вим гріш  никам» на зразок Гре
ції, гро  мадяни якої приблизно 
втричі заможніші за них самих. 
«Ми не підтримуємо країн, які 
порушують правила», – каже Ні
колай Младенов, міністр закор
донних справ Болгарії (додаючи, 
що до таких належать і Німеч
чина з Францією).

Ні Софію, ні Бухарест не на
звеш зразком стабільності чи 
економічного управління. Про
тести проти запровадження ре
жиму суворої економії в Румунії 
у лютому призвели до відставки 
владного кабінету, а Болгарію за
кордонні інвестори вважають де
далі менш дружньою. Але зага
лом фінансова статистика непо
гана. Обидві країни радо підпи
салися під обмеженням на по
зики на законодавчому рівні, що 
його запропонувала Німеччина.

Одна з причин такого тертя 
довкола шенгенського питан

 ня – ці дві держави тіль  кино 
вчаться виконувати ті правила, 
в яких інші вже засумнівалися. 
Ще кілька років тому ця паро
чка з розгону влетіла б у Шен
ген, щойно впоралася б із «до
машнім завданням». Але тепер 
найстаріші члени ЄС охоплені 
роздратуванням і недовірою. 
Частково через кризу євро: ті 
держави (якот Нідерланди чи 
Фінляндія), які найскептич
ніше ставилися до планів поря
тунку уражених кризою парт
нерів, обрали сувору позицію в 
питанні розширення Шенген
ської зони. Виникло чимало 
партій популістського спряму
вання, які заробляють політич
ний капітал, нагнітаючи атмос
феру довкола обох цих проблем. 
Ще одна підстава для побою
вань – приєднання Болгарії та 
Румунії до Шенгену дасть змогу 
великій кількості нелегальних 
іммігрантів без жодного пас
портного контролю перекочу
вати з охопленої кризою Греції 
до інших держав ЄС (див. 
карту).

Але нові настрої в основних 
країнах єврозони також відо
бражають зростання невдово
лення через строкатість полі

тичної культури в межах ЄС. 
Зокрема, останнім часом Бол
гарія дістає досить прохолодні 
оцінки з Брюсселя через не
здатність покінчити з організо
ваною злочинністю й вивітрю
вання свободи ЗМІ. Інші тим 
часом вважають такі докори 
необґрунтованими, бо ж про
блеми нових членів аж ніяк не 
становили таємниці на момент 
подання ними заявок на вступ 
до ЄС.

Наприкінці 1990х, коли 
стало зрозуміло, що посткому
ністичні країни Європи розви
ваються на радикально різних 
швидкостях, деякі румунські ви
сокопосадовці заявляли, що бо
яться, аби їх не залишили в гео
політичній «сірій зоні» між Ро
сією та Заходом. Вступ до НАТО 
і ЄС дав змогу забути ці страхи. 
Але нині вони оживають знову. 
Із позиції Румунії чи Болгарії 
євросоюзне майбутнє бачиться 
беззастережно позитивним: од
ного погляду на злиденну Мол
дову вистачає, аби нагадати про 
те, на що може бути схоже життя 
за межами євроспільноти. Та 
розбрат із приводу Шенгену по
казує: багатша половина Європи 
все ще інакшої думки. 

© 2012 
the economist 
newspaper 
Limited. all 
rights reserved

№ 12 (229) 23–29.03.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|39

розширЕння шЕнгЕну|СвіТ

Ф
о

т
о

: e
p

a



Таки закордон
У Болгарії борються європейське і проросійське начало

Ф
ілософ і публіцист Ан
ґел Ґранчаров розповів 
Тижневі про глибинні 
причини нинішніх по

літичних процесів у своїй країні.

У. Т.: В України відносини з Ро-
сією складні. Але Болгарія далі 
від РФ і вже стала частиною 
об’єднаної Європи. Чи відчутно 
вплив Кремля у вашій державі?

– Так, і навіть занадто. Те, 
що ми порівняно далеко від Мо
скви, не допомагає нам. Наша 
історія ось уже 134 роки після 
звільнення від турецької влади 

переконливо показує, що Ро
сія – й імперська, й радянська – 
найпідступніший ворог болгар
ської незалежності. Вона зав 
жди розглядала нашу країну як 
свою Задунайську губернію: 
«Куріца нє птіца, Болґарія нє 
заґраніца»!

Коли в 1997–2001 роках у 
Болгарії нарешті прийшов до 
влади некомуністичний уряд 
демократичних сил, керований 
Іваном Костовим, вона зробила 
перші кроки, щоб позбутися ві
кового російського доміну
вання, й категорично обрала 
іншу геостратегічну орієнта
цію – на захід. Саме тоді росій
ські спецслужби й агентура в 
нашій країні дістали з Москви 
наказ: зробити все, щоб повер
нути її у сферу своєї імперської 
гегемонії та панування.

По суті, щоб не допустити 
другого мандата цього уряду, 
КДБ і його агенти з комуністич
ної держбезпеки Болгарії зва
жилися зіграти «вабанк» і при
вели до влади колишнього царя 
Симеона, котрий, як тепер розу
міємо, давно перебував у найте
пліших стосунках із КДБ. Але й 
він не повернув історії назад. 

Попри старання, таки не вико
нав кремлівського наказу: 

Спілкувався  
Віктор 

Каспрук

Болгарія стала членом НАТО, а 
потім і Європейського Союзу.

Саме тоді в Кремлі задумали 
підступний план: перетворити 
її на свого «троянського коня» в 
НАТО і ЄС, щоб ізсередини про
тидіяти євроінтеграції і вою
вати проти «ворога». На жаль, 
потрібно визнати, що ця полі
тика виявилася успішною. У нас 
агенти й провідники російської 
імперської політики звуться 
«рубладжіями», що можна пе
рекласти приблизно як «руб
льовщики».

Основні медіа в Болгарії пе
ребувають під контролем лю
дей Кремля; в економіці як «ка
піталісти» представлені пере
важно колишні комуністи, ко
трі водночас є русофілами й 
пов’язані з російською мафією. 
Держава перебуває в цілковитій 
енергетичній залежності від 
Росії. У політиці присутні ба
гато відданих Москві націо
нальних зрадників, що назива
ють себе «справжніми націона
лістами» й одержують зарплату 
від російських таємних служб.

Агентура РФ в останні 10 ро
ків має повну монополію в полі
тичному житті Болгарії. У нас те
пер править створена за прикла
дом «Единой России» міліцей   
ськокадебістська політсила, на
звана для подальшого одурма
нення наївних ГЄРБ, тобто «Гро
мадяни за європейський розви

ток Болгарії». А інша основна 
партія, колишня Комуніс

тична, складається з ге
нетичних зрадників 

національної ідеї.
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БІОГРАФІЧНА НОТА

Філософ і публіцист Анґел Ґранчаров народився в 
місті Долна Баня, Софійська область, Болгарія. Закінчив 
1983 року філософський факультет Санкт-
Петербурзького (тоді Ленінградського) університету. 
Працював викладачем філософії у Пловдивському уні-
верситеті імені Паїсія Хілендарського. 1992-го створив 
Центр розвитку особистості HUMANUS, який розробив 
концепцію і реалізовував низку ініціатив повної ре-
форми болгарської освіти, зокрема філософської. Керує 
цією установою і досі. Автор багатьох філософських та 
психологічних книжок, а також праць, що розглядають 
проблеми філософії історії та політики в болгарському і 
європейському контексті: «Життя душі: психологія», 
«Універсум свободи», «Мистецтво думки», «Таїнство 
життя», «Мистецтво жити: етика гідності», «Еротика і 
свобода», «Мистецтво свободи», «Курс лекцій із філосо-
фії», «Болгарська душа і доля» та ін.

БОЛГАРІЯ ТеПеР ОЛІГАРхІЧНА 
І Вже АВТОРиТАРНА, 
А Не ДеМОКРАТиЧНА КРАїНА

Є ще й інші, дрібніші, чиї 
вож  ді теж на російській зарп
латі. Маємо навіть власного Жи
ріновского. Тобто в нас устигли 
скопіювати не тіль  ки російсь   
ку ка    дебістськоолігархічну мо
дель сус  пільства, а і його полі
тичну форму, шкаралупу. Вождь 
того самого ГЄРБа, якого КДБ 
розшукав і висунув на свої 
гроші, – це колишній охоронець 
комуністичного диктатора То
дора Живкова, а саме Бойко Бо
рисов, постать підпільного бан
дитського світу, глибоко пов’я 
зана з російською казенною та 
чекістською мафією. Тож наша 
ситуація є навіть трагічною.

Ось один дуже важливий і 
актуальний приклад, який по
казує шкідливу роль, що її віді
грає путінська Росія в європей
ській Болгарії. Американська 
компанія Chevron почала шу
кати на нашій території поклади 
сланцевого газу. Ба навіть іще й 
не почала, тількино збиралася, 
як передбачали домовленості з 
болгарським урядом. Раптом 
з’явилися «зелені активісти», 
«екологи», добре організовані й 
фінансовані якимось підпіль
ним центром, які заповзялися 
проводити підозріло синхроні
зовані демонстрації в усіх містах 
проти цих досліджень. Для всіх 
розсудливих людей у Болгарії 
стало зрозуміло, що це акція 
проти її енергетичної незалеж
ності, оплачена Газпромом, 
інакше кажучи, Кремлем.

Уряд Бойка Борисова не
гайно заборонив як саму роз
відку, так і видобуток сланце
вого газу в майбутньому. Вихо
дить, що в нас російська аген
тура розглядає Болгарію не 
інакше, як тільки придаток до 
РФ. До того ж сам Путін нещо
давно зробив нахабну заяву, за
просивши Болгарію вийти з ЄС, 
щоб приєднатися до його влас
ного євразійського чудосоюзу. 
Російський государсамодер 
жець розпоряджається нашою 
долею, нібито Болгарія – не су
веренна країна, а його вотчина!

У. Т.: В одній зі своїх статей ви 
написали, що є дві Болгарії. 
«Одна Болгарія – це європей-
ська, гідна, незалежна країна, 
а її громадяни люблять сво-
боду понад усе. Інша схиля-
ється перед СРСР і путінською 
Росією, її громадяни хочуть, 
щоб і в нас був свій Путін, а 

найпотаємніша їхня мрія – це 
щоб Болгарія стала задунай-
ською губернією Росії». Тобто 
умовно можна сьогодні поді-
лити вашу державу на європей-
ську й неєвропейську?

– Це так. У нас змагаються і 
в історії, і тепер, у сучасності, 
два начала: західне (європей
ське) і «слов’янофільське» (про
російське). Борються західна 
культура вільної індивідуаль
ності та особистісного суверені
тету й гідності, з одного боку, й 
гунське, азіатське, ординське, 
общинне начало – з другого.

Це несумісні між собою цін
нісні системи і способи мис
лення. На жаль, є щось, що 
дуже заважає справжній інте

грації Болгарії до західного, єв
ропейського світу: широкі вер
стви населення є жертвами ба
гаторічної русофільської та ко
муністичної пропаганди і вва
жають, що РФ – «найближчий 
друг» та «великий брат», тоді 
як правда зовсім інша: росій
ський імперіалізм – найлюті
ший ворог болгарської свободи 
й достоїнства.

І мені здається, що в Болга
рії тепер спостерігається зло
вісна рівновага сил: настроєних 
проєвропейськи та проімпер
ських, прихильних до путін
ської Росії громадян. Це дуже 
небезпечно, бо в такій ситуації 
всі шляхи до розвитку країни 
блоковані. Тому вона й перебу
ває в перманентній кризі, бу

дучи найбіднішою в Європей
ському Союзі.

У. Т.: Болгарська національна 
мережа базових шкіл із ви-
вченням російської – це данина 
минулому чи гальмо для євро-
інтеграції?

– І те, і те. Добре вчити іно
земні мови, та коли йдеться про 
елемент поневолення якоїсь 
країни – це, звичайно, дуже по
гано. До речі, в нас дедалі менше 
молодих людей вивчають росій
ську. Я не проти російського на
роду, його духовної культури чи 
мови; єдине, проти чого я і такі, 
як я, – це російський імперіа
лізм. Тобто нині – путінізм.

У. Т.: Уже п’ять років ваша кра-
їна в Євросоюзі й НАТО, але, 
схоже, говорити, що вона про-
йшла шлях до європейської де-
мократії, зарано?

– З огляду на сказане – так. 
Молоду демократію російські та 
болгарські кадебісти витлума
чили у своїх інтересах, довівши 
до протилежного. Болгарія те
пер олігархічна і вже автори
тарна, а не демократична кра
їна, в якій для дальшої відрази 
публіки до демократії просто 
розігрують вульгарний і нуд
ний «демократичний» театр.

Наслідком стало те, що 
більша частина наївної народної 
спільноти тепер ненавидить де
мократію, мріючи про «сильну 
руку» вождя, і гадає, що його 
вже знайдено. Наш рідний бол
гарський Путін – це той самий 
Бойко Борисов. Ситуація дуже 
погана. Мені здається, нас скоро 
можуть вигнати і з Євросоюзу, і з 
НАТО. Таким країнам, як ни
нішня Болгарія, там не місце.

У. Т.: Ваша книжка «Болгарська 
душа і доля» – це новаторський 
досвід аналізу національної іс-
торичної свідомості й психоло-
гічних комплексів. Отже, як по-
долати «російський комплекс» 
болгарського суспільства?

– Потрібно небагато: розум. А 
ще мораль. «Російський комп
лекс» – це, по суті, міф про «ве
ликого брата» й «вічну братер
ську любов». Інакше кажучи, 
брехня. Тому й слід насамперед 
почати думати. Нам необхідне 
просвітництво. Варто багато роз
мовляти з молодими людь  ми, 
тому що «совків» – попереднього 
покоління – не змінити. 
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СПОЛУЧеНе КОРОЛІВСТВО – 
ОДНА з НАйМеНш 
ПОБОжНих КРАїН ЄВРОПи

М
ало що здатне спрово
кувати більш затяте й 
бурхливе протистоян
 ня між церквою та 

урядом Великої Британії, ніж 
пропозиція легалізувати одно
статеві шлюби, яку підтримав 
прем’єрміністр Девід Кемерон.

І англіканська церква, й 
римокатолицька меншина за
судили озвучені нещодавно 
ідеї дозволити гомосексуаліс
там вступати в повноцінний 
громадянський шлюб із та
кими самими правами та 
обов’язками, як і в традиційних 
подружжях. Римокатолики, 
чиє ставлення відображає не
похитну позицію Папи з цього 
питання, обурені найдужче. На 
початку березня глава като
лицької церкви у Шотландії, 
кардинал Кіт О’Бра йєн охрес
тив пропозицію «божевіллям» 
і звинуватив уряд у намаганні 
«переписати реальність».

Він назвав такі наміри 
«гро  тескним поваленням за
гальноприйнятого права лю
дини». Ці слова викликали не
абияке обурення серед захис
ників свобод гомосексуалістів і 
масове звинувачення церкви у 
нетолерантності. Хоча один із 
представників Європейсь кого 
парламенту, який пристав до 
думки кардинала, порівняв 
аморальність одностатевих 
шлюбів із рабством, інцестом і 
полігамією.

11 березня у 2500 римо
католицьких храмах по всій 
Британії священики зачитали 
листи від ієрархів своєї конфе
сії, які закликали паству до під
писання петиції проти такого 
кроку, стверджуючи, що зміна 
правового визначення шлюбу 
змінить його чітку природу.

Англіканський клір вислов
люється не так відверто, але 
його зверхники теж проти 
урядової позиції. Архієпископ 
Йорка, родом з Уганди, який 
обіймає другий найвищий чин 
у британській церкві, заявив, 

що зміна закону призведе до не
виправданих змін і неминучої 
трансформації сус  пільного ро
зуміння мети шлюбу.

Однак Кемерон не відступа
ється. Він заявив, що підтри
мав ці інновації, бо ж гомосек
суалісти мають право на повну 
рівність. І хоча Консервативну 
партію раніше асоціювали з 
традиційними родинними цін
ностями, прем’єр сказав, мов
ляв, підтримує зміни саме 
«тому, що консерватор». Мі
ністр з прав жінок та забезпе
чення рівності прав теж зая
вила, що цілком солідарна з 
планами щодо змін.

У Британії вже діє інститут 
цивільного партнерства, запро
ваджений 2005 року. Його на
явність дозволяє одностатевим 
парам узаконювати свої сто
сунки у відповідних установах 
(аналогах українських РАГСів. – 
Ред.) так само, як чоловіки й 
жінки реєструють їх у цивіль

ному шлюбі. Цивільне партнер
ство є повноцінним інститутом 
перед законом і дає кожному 
партнерові такі самі фінансо  ві, 
податкові, спадкові та пенсійні 
права й зобо в’язання, як і в тра
диційних подружжях. Його 
можна розірвати тіль  ки через 
правову процедуру, анало  гіч  ну 
до розлучення.

Такі союзи набули величез
ної популярності. Від 2005 року 
майже 100 тис. чоловіків та жі
нок формалізували свої сто
сунки в міських ратушах і ве
сільних закладах по всій країні. 
Серед найвідоміших – Елтон 
Джон і Девід Ферніш. Однак че
рез опір священнослужителів 
церемонії укладення таких 
партнерств у храмах не прово
дяться. Крім того, багато церков 

досі не дозволяють їх благо
словляти, хоча чимало непокір
них священиків не зважали на 
настанови своїх єпископів і ро
били це.

Ці партнерства, по суті, і є 
одностатевими шлюбами, тіль
 ки називаються поіншому. А 
пропозиція називати їх шлю
бами з’явилась, оскільки багато 
хто вважає дискримінацією те, 
що держава досі розділяє союз 
між партнерами на дві катего
рії, залежно від статі його учас
ників.

За два покоління громад
ська думка щодо цього пи
тання істотно змінилася. До 
1967 року будьяку гомосексу
альну активність між чолові
ками – навіть дорослими, за 
добровільної згоди й не на пу
бліці – визнавали криміналь
ним злочином, тож щороку 
арештували й ув’язнювали ти
сячі чоловіків (але не жінок). 
Поступово соціальні настрої 
пом’якшувались, але 1988 року 
уряд Марґарет Тетчер відніс до 
категорії злочину «пропагу
вання» таких стосунків у шко
лах та з боку вчителів на уро
ках зі статевого виховання. Як 
наслідок – у більшості середніх 
загальноосвітніх закладів уза
галі заборонили будьякі дис
кусії з цього приводу.

2003 року закон скасували, і 
відтоді ставлення до одностате
вих шлюбів різко змінилося, 
особливо серед старших людей, 
які дедалі більше притриму
ються толерантності, що межує 
з байдужістю до цього питання. 
Остання, до речі, досить поши
рена й серед сучасної британ
ської молоді. Відображенням 
цього стало поліпшення стано
вища гомосексуалістів у музиці, 
мистецтві та царині моди, а та
кож збільшенні кількості тих 
(зокрема, представників парла
менту й бізнесу), хто не боїться 
афішувати свою нетрадиційну 
орієнтацію. В лейбористському 
уряді Тоні Блера, який запрова

Церква проти уряду
Англікани й католики засуджують плани легалізації одностатевих 
шлюбів

Автор: 
Майкл Бініон,  

Велика 
Британія
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див цивільні партнерства, пев
ного часу працювали три гомо
сексуальні міністри.

Багато консерваторів у пар
ламенті втомилися від кон
фронтації з церквою. А от ви
борці – ні. Останнє опитування 
громадської думки свідчить 
про несподівано вагому під
тримку одностатевих шлюбів: 
45% опитаних висловилися за і 
тільки 36% – проти. Кемерон 
розуміє, що Консервативна 
партія має апелювати до мо
лодшого покоління, в якому 
панують сучасніші, порівняно 
з вікторіанськими, настрої.

Сполучене Королівство – 
одна з найменш побожних 
країн Європи, і в його держав
них справах релігія відіграє не
значну роль. Але нещодавно 
вплив і помітність церкви знач
 но зросли, особливо у дискусії з 
приводу британської ідентич
ності, моральних цінностей та 
ролі мусульман у Британії. То
рік до країни завітав Папа. А 
також вибухнув сексуальний 
скандал, що опорочив і англі
канську, й католицьку церкви. 
Перша серйозно розділилася на 
ґрунті того, що там служать ба
гато гомосексуальних свяще
ників, і ледь не розкололася че
рез питання допуску священи
ківжінок та висвячення гомо
сексуальних єпископів. А като
лицька церква постраждала че
рез низку скандалів, пов’я заних 
із сексуальною наругою над ді
тьми з боку тамтешніх свяще
ників, що дуже нашкодило її 
репутації.

Обидві церкви зіштовхну
лися з масовим осудом за лице
мірство кампанії проти одно
статевих шлюбів. Ця тема ви
кликає такі бурхливі емоції, що 
має всі шанси залишатися на 
перших шпальтах іще багато 
місяців. 

ДО РеЧІ
16 березня глава англіканської 
церкви, яка налічує 85 млн вірних 
у різних країнах світу, архієпис-
коп Кентерберійський Роуен Ві-
льямс (на фото) оголосив, що в 
грудні цього року піде зі своєї по-
сади. Джерела, наближені до іє-
рарха, вважають, що до цього рі-
шення його підштовхнув кон-
флікт, який розгорівся після ви-
свячення Американською єписко-
пальною церквою єпископа 
Нью-Гемпширу, який приховує 
свою гомосексуальність
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День легіонерів

люди, йдучи на смерть (40 тис. 
полягли у боях, а ще 50 тис. по
трапили в радянський полон, з 
якого багато хто не повернувся), 
були переконані, що борються не 
за інтереси нацистської Німеч
чини, а проти повторної радян
ської окупації країни. Остання у 
свідомості латишів пов’язана з 
масовим терором, який охопив 
Латвію у 1940–1941 роках, і таки 
справді повторився у значно 
більших масштабах після повер
нення до Прибалтики радянської 
влади у 1944–1945х.

ЧУжА СТОЛиЦЯ?
У лютому до Ризької думи були 
подані заявки на проведення 16 
березня заходів як організаці
ями, до складу яких входять ве
терани та прихильники латись
ких збройних формувань часів 
Другої світової війни й учасники 
опору повоєнній радянській оку
пації, так і їхніми ідейними опо
нентами з проросійського, так 
званого антифашистського руху. 
Однак 28 лютого міська влада за
боронила всі заплановані на цей 

Н
е минуло й місяця відтоді, 
як завершився референ
дум про надання росій
ській мові статусу другої 

державної, як у Латвії спалахнув 
конфлікт, спричинений розбіж
ностями в історичній пам’яті ко
рінного населення та російсько
мовної меншини, яка оселилася 
тут за радянських часів. У центрі 
скандалу 16 березня – День 
пам’яті легіонерів. Для латишів, 
яких у роки Другої світової при
мусово мобілізували як до Ла
тиського легіону німецької армії, 
так і Латиського корпусу Черво
ної армії, пам’ять про легіонерів 
об’єктивно більш значуща при
наймні тому, що їх через легіон 
пройшло близько 150 тис. Тоді як 
у радянському корпусі служило 
трохи більше 50 тис. вояків, се
ред яких, зокрема, було чимало 
росіян. Населення тогочасної 
Латвії ледь перевищувало 2 млн 
осіб, тож легіонери були чи не в 
кожній сучасній латиській ро
дині. За свідченням очевидців і 
низки пізніших комісій західних 
союзників (див. Як це було), ці 

день заходи, посилаючись на ін
формацію Поліції безпеки (ПБ) 
про можливі провокації за 
участю кількох десятків радика
лів із пострадянських держав. 
Щоправда, силовики відразу ви
ступили проти такої заборони, 
пропонуючи лише розвести ан
тагоністичні сили по периметру, 
оскільки заборона могла усклад
нити підготовку із запобігання 
ймовірним ексцесам і все одно 
була б скасована судом з огляду 
на брак достатніх підстав для об
меження конституційних прав 
громадян на свободу зібрань. 
Власне, так і сталося.

Заборона проводити заходи 
16 березня вкотре оголила про
блему, що існує в Латвії відтоді, 
як владу в столиці контролює 
прокремлівський «Центр зла
годи» (офіційний партнер «Еди
ной России», котрий користу
ється з того, що в Ризі латиші все 
ще становлять всього 42% жите
лів), а на загальнодержавному 
рівні править коаліція латиських 
партій, до якої входить і головний 
опонент ЦЗ – Національний 

Автор: 
Олександр 

Крамар

Загострення відносин між 
Росією та Латвією на історичному ґрунті 
є черговим свідченням конфліктів пам’яті 
про Другу світову війну
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ЯК Це БУЛОальянс. «Загроза провокацій», 
схоже, стала лише спробою ЦЗ 
продемонструвати свою значу
щість у політичному житті Латвії 
як у середині країни (після про
валу «мовного референдуму», 
особисто підтримуваного мером 
Риги Нілом Ушаковим; див. 
Тиждень № 7–8/2012), так і 
своєму «старшому партнерові» за 
кордоном. Кремль традиційно 
хворобливо реагує на будьякі 
вияви відмінних від російської 
моделей національної пам’яті у 
пострадянських країнах.

НезАТЯГНеНІ РАНи
Проблема примирення учасни
ків і особливо нащадків тих, хто 
воював під час Другої світової ві
йни по різні боки фронту, в су
часній Латвії значною мірою на
гадує ситуацію в Україні. Розбіж
ності хіба в тому, що у цій при
балтійській країні обидві дати – і 
9 травня, і 16 березня – нині не є 
офіційними святами і ветерани 
радянської та німецької армій не 
мають ніякого особливого ста
тусу та пільг. Офіційна позиція 
латвійської влади полягає у тому, 
що пам’ять про полеглих воїнів, 
змушених воювати у складі ар
мій двох однаково злочинних то
талітарних режимів: нацист
ського та більшовицького, які по
чергово окуповували у 1940х 
Латвію, не має бути ґрунтом для 
політичних спекуляцій. Тож у 
країні обмежувалися традицій
ними по  ми  наль  новшану  валь
ними заходами. Од  нак цього 
року далася взнаки підвищена 
напруженість у питаннях, по 
в’язаних із засадничими для 
ідентичності латишів реча  ми, та
кими як, зокрема, державна мова 
й історична тяглість, що відрахо
вується від часів незалежної Лат
вії 1920–1940х років, декларацію 
про відновлення якої ухвалив 
парламент країни 1990го.

На чергову кампанію росій
ських і проросійських ЗМІ з дис
кредитації вояків Латиського ле
гіону, заборону пам’ят  них захо
дів 16 березня у столиці несподі
вано різко відреагував президент 
країни Андріс Берзіньш. Його об
рання в червні минулого року 
відбулося саме завдяки голосам 
проросійського «Центру злаго
 ди», і під час осін  ньої коаліціади 
він до останнього обстоював його 
залучення до урядової коаліції та 
органів влади. Проте після того, 
як лідер ЦЗ Ніл Ушаков підтри

мав референдум про надання ро
сійській мові статусу другої дер
жавної, Берзіньш виступив кате
горично проти подібної ініціа
тиви як такої, що становить за
грозу латиській ідентичності, і 
навіть погрожував подати у від
ставку, якщо статус латиської як 
єдиної державної буде постав
лено під сумнів.

Глава держави публічно роз
критикував тих, хто називає вої
нів Латиського легіону «військо
вими злочинцями» та «гвардією 
сил СС», наголосивши, що із 
Ваффен СС легіон був пов’язаний 
суто формально, і ніхто з його во
яків ніколи не був членом на
цистської партії, що було обо 
в’язковою ознакою усіх солдатів 
цієї організації. Легіон ніколи не 
брав участі у каральних опера
ціях проти цивільного населення 
і не воював проти західних союз
ників, а лише проти Червоної ар
мії, яка 1940 року окупувала Лат
вію. Зрештою, відповідно до рі
шення Нюрнберзького трибу
налу, військовими злочинцями 
не можуть вважатися ті, хто був 
мобілізований примусово, як це 
сталося з абсолютною більшістю 
легіонерівлатишів. А отже, на 
його думку, вояки Латиського ле
гіону не можуть нести відпові
дальність за злочини нацист
ського режиму. «Піднятий до
вкола латиського легіону ажіо
таж слід розглядати як цілеспря
мовану кампанію із шельму
вання та приниження Латвії, яка 
в жодний спосіб не пов’язана з 
об’єктивною оцінкою фактів істо
рії», – вважає президент Латвії.

СТРиМУюЧи НАСТУП 
зІ СхОДУ
Офіційна реакція Росії та зорієн
тованих на неї організацій усе
редині країни звелася до черго
вої порції звинувачень у бік Лат
вії у реваншизмі та реабілітації 
нацизму. Керівник російської де
легації в ПАРЄ Алєксандр Почі
нок повідомив, що готується спе
ціальна доповідь Асамблеї з пи
тань «проявів фашизму та націо
налізму», за результатами якої 
росіяни лобіюватимуть ухва
лення резолюції про неприпус
тимість «героїзації фашизму, яка 
уже стала тенденцією у низці 
країн Європи, Балтії та Латвії зо
крема». Латвійські проросійські 
(так звані антифашистські) орга
нізації є відвертішими у своїй ре
акції і прямо зазначають, що 

23 серпня 1939 року 
Укладений між СРСР та Німеччиною пакт Молотова – 
Ріббентропа визнавав за Кремлем свободу дій щодо 
Латвії та інших балтійських держав (Фінляндії, Естонії, а 
також за пізнішим доповненням – Литви). Уже в жовтні 
1939-го, поділивши із Гітлером Польщу, Сталін змусив 
Латвію дати згоду на розміщення на її території радян-
ських гарнізонів, а в червні наступного року країну по-
вністю окупували радянські війська. Після насильниць-
кого повалення місцевого уряду на його місце прийшов 
прорадянський. Відтак у країні було розпущено парла-
мент і проведено імітацію виборів, у результаті яких 
були обрані лише прокомуністичні депутати, які вия-
вили готовність одразу ж проголосувати за включення 
Латвії до складу СРСР. Та частина латиської еліти, яка не 
змогла, не встигла, або не схотіла емігрувати з країни, 
протягом першого ж року радянської окупації була фі-
зично знищена, ув’язнена або депортована в Сибір.

16 березня 1944 року 
Частини Латвійського легіону вперше взяли участь у бо-
йових діях проти радянських військ у районі річки Ве-
лика, на південний схід від міста Острів Псковської об-
ласті. З 1945-го ця дата відзначається колишніми учас-
никами Латвійського легіону на еміграції як День 
пам’яті легіонерів. У самій Латвії цей день відкрито від-
значають з 1988 року. Прихильники вшанування воїнів 
Латиського легіону пояснюють це тим, що вони не 
лише боролися проти держави, яка окупувала Латвію 
1940-го, а й, оберігаючи Курземе до завершення війни, 
дали можливість врятуватися значній частині латиської 
інтелігенції, яка на еміграції продовжила державну 
традицію Латвії. Офіцери легіону не капітулювали  
9 травня 1945 року, а продовжували керувати ба-
гатьма підрозділами руху національного опору проти 
радянської окупації до другої половини 1950-х. 

1 жовтня 1946 року у вироку Нюрнберзького трибу-
налу досить чітко визначено коло осіб, які зараховува-
лися до злочинної організації СС. Натомість до них не 
потрапили примусово мобілізовані (у випадку з лати-
шами – більшість), якщо вони не вчинили військових 
злочинів. Міністерство закордонних справ Великої Бри-
танії 1946 року констатувало, що у легіонерів не було 
ідеологічної підготовленості СС, вони не були членами 
Націонал-соціалістичної партії, не брали участі у вій-
ськових злочинах, не боролися проти західних союзни-
ків, а виступали лише проти більшовиків. Комісія США з 
переміщених осіб 1 вересня 1950-го ухвалила рішення, 
згідно з яким, балтійські легіони Ваффен СС розгляда-
лися як окремі частини, які від німецьких СС відрізня-
лися цілями, ідеологією, діяльністю та кваліфікацією.
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«фашизм» у країнах Балтії ґрун
тується на антиросійських на
строях, тобто, за їхньою логікою, 
будьяка антиросійська сила ав
томатично може бути зарахована 
до категорії «фашистської». Од
нак за безпідставні звинува
чення місцевих націоналістів у 
«фашизмі» до латиського суду 
нещодавно був притягнутий 
Алєксандр Мірскій, латвійський 
росіянин і депутат Європарла
менту, відомий радикальними 
проросійськими поглядами.

На цьому тлі розгорається 
ще одна показова сутичка між 
Москвою та Ригою на історич
ному ґрунті. 2 березня голова 
МЗС Латвії Едгар Ринкевич ого
лосив персонами non grata ди
ректора фундації «Историчес
кая память» Алєксандра Дю
кова та керівника її дослідниць
ких програм Владіміра Сімін
дєя, після того як ця організація 
провела в Москві провокаційну 
виставку про «військові злочини 
латиських нацистських колабо
раціоністів». У Латвії ос  танню 
сприйняли як фальсифікацію й 
антилатвійську пропаганду. Дю
ков, зокрема, стверджував, що 
масові депортації та репресії ла
тишів у радянські часи «були за
кономірними». Причому МЗС 
РФ замість взяти до уваги аргу
менти офіційної Риги, уже при
грозив запровадженням анало
гічних санкцій проти латвій
ських науковців, якщо заборону 
на в'їзд до Латвії російським іс
торикам не буде знято.

У латвійському політикумі 
вже мав би накопичитися досвід, 
який би дав змогу дійти виснов
 ку, що будьякі поступки росій
ській стороні не є для неї ваго
мою підставою для припинення 
кампанії з дискредитації латвій
ських зусиль, спрямованих на де
радянизацію: Латвія терпимо 
ставиться до встановленого в 
центрі Риги монумента радян
ським воїнам, які поклали поча
ток 46річній окупації країни; 
було скасовано відзначення на 
офіційному рівні Дня пам’яті ле
гіонерів; президент Вайра Віке
Фрейберга брала участь у офіцій
них святкуваннях в Москві 9 
травня 2005 року; Латвія відмо
вилася від території Абрене (нині 
Питалово Псковської області, яка 
до окупації Латвії у 1940му пере
бувала в її складі, але потім була 
анексована на користь Росії). Од
нак цього замало для Кремля.

Націоналістичний Націона 
льний альянс уже підготував для 
розгляду в урядовій коаліції за
конопроект про встановлення 
статусу «Борця за свободу Лат
вії». Він передбачає особливий 
юридичний статус, щомісячні 
виплати й особливі відзнаки для 
тих воїнівлатишів, які під час 
Другої світової брали участь у 
боях проти радянських військ. 
Крім того, відповідно до доку
мента, цей статус мають отри
мати усі колишні вояки регуляр
них військових формувань, які 
боролися «з метою не допустити 
повторної окупації Латвії та гено
циду латиського народу». Автори 
законопроекту ґрунтуються на 
тому, що в такий спосіб можна 
відновити історичну справедли
вість і принаймні частково ком
пенсувати людям десятиліття не
справедливої дискримінації, якої 
вони зазнали під час радянської 
окупації Латвії. 

ДВІ РІзНІ ВІйНи 
Чимало європейців досі не розу
міють, що Друга світова на Схід
ному фронті принципово відріз
нялася від Другої світової на За
хідному. Адже якщо на остан
ньому йшлося про протистояння 
демократії та загальнолюдських 
цінностей тоталітарній людино
ненависницькій імперії, то в 
ЦентральноСхідній Європі відбу
валося лише її змагання з іншою 
такою самою, якщо не гіршою. 
Власне, й сама західна демократія 
змогла у цьому переконатися фак
тично відразу після перемоги над 
спільним ворогом. Тож коли сьо
годні чимало людей у Європі під

даються на апеляції Москви про 
необхідність відстояти так звані 
спільні цінності, що нібито захис
тили західні демократії та тоталі
тарний СРСР у Другій світовій ві
йні, то їм варто поставити собі за
питанням щодо того, в чому ця 
«спільність» полягала? І найголо
вніше, як її мали розгледіти 
жертви більшовицької агресії на 
Сході Європи? Адже в 1939–1941 
роках нацистська Німеччина та 
комуністичний СРСР – найближ
 чі союзники, а Європа методично 
шматується ними, і ні в кого не ви
никає сумнівів, що Радянський 
Союз є аж ніяк не меншим агресо
ром, аніж Німеччина, про що свід
чить виключення СРСР у грудні 
1939 року з Ліги Націй.

Нинішня кампанія Кремля з 
дискредитації політики націо
нальної пам’яті в країнах Балтії та 
інших державах Східної Європи 
пов’язана насамперед із тим, що 
комуністична ідеологія та прак
тика досі, на відміну від нацист
ської, належно не засуджена. На
томість її прихильники й ідейні 
спадкоємці застосовують міфоло
гію «спільної переможної війни», 
наслідком якої стало розширення 
меж комуністичної тоталітарної 
імперії, як інструмент її реставра
ції в модифікованому вигляді. Єв
ропейці мають для себе з’ясувати, 
чи є в них у цьому сенсі «спільні 
цінності» з наразі поки що авто
ритарним режимом Путіна і чи не 
призведе фактичне підігрування 
його спробам використовувати 
складні сторінки історії у геополі
тичній грі до розширення євра
зійського простору за рахунок 
Східної Європи. 

ЗЛОЧИНЦІ 
ЧИ ЖЕРТВИ? 
Позбавлені 
власної 
держави 
унаслідок 
окупації 
радянською 
армією і 
примусово 
мобілізовані 
до німецької, 
латиші-
легіонери 
змушені були 
воювати 
проти одного 
ворога на боці 
другого

Продовження 
теми 
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на авторитетну думку експертів ринку 
нерухомості, з кожним роком частка покуп-
ців, що прагнуть придбати квартиру в но-
вому будинку, зростає на 3–5%. і це цілком 
можна пояснити. новобудови мають низку 
очевидних переваг перед морально та фі-
зично застарілим житловим фондом столи-
ці. Це і сучасні будівельні матеріали та тех-
нології, і актуальне на сьогодні планування 
квартир, і наявність містких паркінгів тощо.

найвищий рівень комфорту пропону-
ють сучасні житлові комплекси. крім на-
званих вище переваг вони мають влас-
ну закриту територію, дитячі та спортивні 
майданчики, сервісні й торговельні об’єкти 
і, що важливо для багатьох покупців, пе-
редбачають приблизно однорідні соціаль-
не середовище та контингент мешканців.

вельми яскравим і затребуваним та-
ким комплексом у києві на сьогодні є 
«комфорт таун», який зводить компанія 
«к.а.н. девелопмент», один із найбільших 
забудовників столиці. Проект, що займає 
територію майже 28 га в дніпровському 
районі києва, б’є всі рекорди за темпа-
ми реалізації житла на первинному рин-
ку нерухомості: за дев’ять місяців від дня 
відкриття офісу продажу Жк «комфорт 
таун» уже реалізовано понад 1200 квар-
тир із 1280, що належать до першої черги. 

активні будівельні роботи ведуться на 
схованій у глибині кварталу ділянці біля 
житлових масивів Березняки та русанів-
ка. Завдяки розвиненій магістральній ме-
режі комплекс має хороше сполучення як 
із правим берегом столиці, так і з основни-
ми інфраструктурними об’єктами лівого. 
виїзд на просп. возз’єднання та міст Па-
тона безпосередньо з’єднує територію із 
серцем Печерська, ділового та культурно-
го центру києва, Харківське та Бориспіль-
ське шосе – з міжнародним аеропортом, 

просп. гагаріна, Броварське шосе та  
вул. Братиславська – практично з будь-
якою точкою лівого берега (великі торго-
вельні центри, ринки, медичні установи).

Перше, що привертає увагу в Жк 
«комфорт таун», – незвичайний зовніш-
ній вигляд забудови. Підсвідомо виникає 
враження, ніби перебуваєш у невелико-
му, але дуже затишному західноєвропей-
ському містечку в Бельгії, данії, Централь-
ній Франції. різнокольорові будиночки у 
фламандському стилі, тихі внутрішні дво-
рики, стильний млин у центрі. Перша чер-
га комплексу, а це 1280 квартир, практич-
но готова до введення в експлуатацію, і 
вже навесні щасливі мешканці переїдуть 
до своїх квартир, у нове, комфортне і на-
сичене життя.

Ще на етапі розробки концепції комп-
лекс був задуманий як такий, що при-
внесе європейський рівень комфорту в 
сучасний мегаполіс. невисокі будинки 
змінної поверховості спроектовані так, 
щоб у всі вікна потрапляла максималь-
на кількість денного світла й відкрива-
лися мальовничі краєвиди золотих купо-
лів києво-Печерської лаври, русанівських 
озер і паркової території Жк.

однією з родзинок «комфорт тауна» 
є інфраструктурне наповнення. тут буде 
все, щоб забезпечити максимально зруч-
ні умови в найближчій пішій доступності: 
торговельний центр із продовольчим су-
пермаркетом, аптеками, кафе та рестора-
нами, відділеннями банків, хімчисткою, са-
лоном краси. для мешканців та їхніх гос-
тей передбачені місткі паркінги. основни-
ми пріоритетами комплексу є сімейні цін-
ності та здоровий спосіб життя. саме тому 
на його території відведені ділянки для об-
ладнання дитячих та спортивних майдан-
чиків, велику увагу приділено створенню 

екологічного середовища (паркова зона, 
велика площа озеленення).

для активного сімейного дозвілля та під-
тримання здоров’я і краси в «комфорт тау-
ні» передбачено сучасний фітнес-центр, від-
криття якого заплановане вже на цю вес-
ну. для маленьких мешканців комплексу 
комфортне, активне і насичене життя ста-
не звичним з дитинства завдяки дитячому 
садочку, Школі раннього розвитку та спеці-
алізованій Школі мистецтв, де кваліфікова-
ні педагоги зможуть розкрити і розвинути ін-
дивідуальні таланти та здібності дітей.

у «комфорт тауні» це можливо. Завдя-
ки спеціалізованій інфраструктурі на закри-
тій території комплексу діти матимуть змо-
гу приділяти час цікавим улюбленим занят-
тям із досвідченими педагогами, спілкувати-
ся й товаришувати з ровесниками, витрача-
ти на дорогу до школи лише кілька хвилин і 
при цьому бути в цілковитій безпеці. 

«комфорт таун» є оптимальним комп-
лексом для красивого, комфортного, наси-
ченого та безпечного життя, яке можна собі 
дозволити, не виїжджаючи за межі столи-
ці. додатковими плюсами проекту стали 
продумане й досить компактне планування 
квартир, що позбавляє покупців потреби пе-
реплачувати за «роздуті» метражі, лояльна 
цінова політика (вартість квадратного метра 
досить доступна за київськими мірками) і 
наявність власної безвідсоткової розстрочки 
від забудовника терміном до 10 років.

київ, вул. регенераторна, 4
тел. (044) 364-64-64

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

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

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

інспекцією.

Комфорт у великому місті

Так виглядає 1-а черга комплексу вже зараз



зРОСТАННЯ ДВОх ЧАСТиН 
КОНТиНеНТУ НеМОжЛиВе 
Без ВиРОБЛеННЯ 
УзГОДжеНОї ІСТОРиЧНОї 
ПОЛІТиКи

«М
и не повинні за
бувати про пері
 од тоталітариз
 му, коли наші 

народи боролися за свободу», – 
заявив прем’єрміністр Чехії 
Петр Нечас під час підписання 
14 жовтня 2011 року в Ліхтен
штейнському палаці у Празі 
Платформи європейської пам’яті 
та свідомості. Жовтневий саміт 
Вишеградської групи у столиці 
Чеської Республіки (участь бра
 ли також прем’єрміністри Поль   
щі Дональд Туск та Угорщини 
Віктор Орбан завершився ство
ренням європейської інституції, 
яка має долати досвід тоталіта
ризму на континенті.

До фундації, метою якої на
звано «запобігання виявам не
толерантості, екстремізму, анти
демократичних рухів та віднов
ленню всіх різновидів тоталіта
ризму в майбутньому», приєд
налася 21 урядова, громадська, 
наукова й навчальна інституція 
із 13 країн.

ВАжКий СПАДОК
Ідея виробити засади узгодже
ної історичної політики у ви
вченні й трактуванні тоталітар
них періодів історії Європи не 
один рік кружляла над Брюс
cелем. Сам проект став ініціати
вою так званих нових членів ЄС 
із колишнього соцтабору, для 
яких подолання комуністичного 
спадку все ще залишається на 
порядку денному в подальшому 
русі вперед.

Постання після падіння ко
мунізму інститутів національної 
пам’яті у країнах Центрально
Східної Європи з різноплановим 
пакетом завдань (від прове
дення люстрації та реабілітації 
жертв політичних репресій до 
організації наукових дослід  же  нь, 
написання навчальних програм, 
здійснення меморіальних і ком
меморативних практик тощо) 
стало відповіддю на своєрідні 
виклики травматичної спадщи
 ни комунізму та необхідності її 

подолання на національному 
рівні.

Відправною точкою для ак
тивізації пан’європейських зу
силь у цьому напрямі виявилося 
прийняття 25 січня 2006 року 
резолюції ПАРЄ (№1481), яка за
суджувала діяння тоталітарних 
комуністичних режимів включ
 но з індивідуальними та колек
тивними вбивствами, смер  тю в 
концтаборах, голодуванням, де
портаціями, тортурами, приму
совою працею та іншими фор
мами масового фізичного те
рору, визнавши їх злочинами 
проти людяності.

У квітні 2008 року під час го
ловування Словенії в Раді ЄС у 
Брюсселі було проведено серію 
громадських слухань на тему 
антигуманних дій тоталітарних 
режимів. До обговорення залу
чилися депутати, юристи й істо
рики зі Словенії, Латвії, Естонії, 
Румунії, Польщі та Іспанії. Дис
кусії фокусувалися навколо про
блем: як поглибити знання про 
тоталітарні злочини, як поши
рити інформацію про них у сус

пільстві, як досягнути історич
ного примирення? Водночас 
уперше на загальноєвропей
ському рівні було зроблено 
спробу декларативного урів
няння між собою злочинів ко
мунізму та нацизму.

ПРАзьКий ЛОКОМОТиВ
Надалі естафетну паличку в бігу 
від спадку комунізму перебрала 
Чехія. У червні 2008 року на 
міжнародній конференції у при
міщенні Сенату в Празі було 
прийнято декларацію про євро
пейську свідомість та комунізм, 
під якою підписалися депутати 

Європарламенту, історики, жур
налісти, колишні в’язнідисиден
 ти й видатні політики: серед 
останніх, зокрема, екслідери 
Чехословаччини та Литви Вац
лав Гавел і Вітаутас Ландсберґіс. 

Центральним положенням у 
документі був заклик до визна
ння двох тоталітарних режимів 
– комуністичного й нацист
ського – «головною катастро
фою в історії Європи ХХ сто
ліття» та прирівняння злочинів 
першого з них до діянь другого.

На декларацію відгукнулися 
миттю. Її привітали як загально
європейські інституції, націо
нальні уряди та ОБСЄ, так і 
французький президент Ніколя 
Саркозі, «залізна леді» експре 
м’єрміністр Великої Британії 
Марґарет Тетчер, державний се
кретар Канади Джейсон Кенней 
і колишній радник з національ
ної безпеки американського пре 
зи  дента Збіґнєв Бжезінський.

Саме Прага стала ініціатив
ним центром концентрації між
народних зусиль у виробленні 
юридичного й історичного ба
чення тоталітарної минувшини 
та його закріплення на загаль
ноєвропейському рівні. Для про
моції тамтешнього процесу в Єв
ропарламенті створили поза
партійне об’єднання – Європей
ську історичну групу прими
рення – на чолі з ексєвро ко 
місаром Сандрою Кальнете (за
галом 40 депутатів від провід
них партій ЄС), метою якого 
була розробка відповідного за
конодавства щодо тоталітарного 
минулого в країнах Європи.

Головуючи в Раді ЄС, Чехія 
пролобіювала прийняття 2 квіт
 ня 2009 року резолюції Євро
парламенту про спільну свідо
мість країн континенту й кому
нізм, на виконання якої мали 
постати Платформа європей
ської пам’яті та свідомості – го
ловний координаційний орган 
ЄС у вивченні тоталітаризму, а 
також пан’європейський центр
меморіал жертв тоталітарних 

Дилеми європам’яті
Попри те, що рух за визнання злочинів комунізму став усеєвропейським, 
йому перешкоджає різне трактування історії ХХ століття

Автор: 
Олександр 

Пагіря
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ДЕНЬ 
ЄДНАННЯ. 
Європейські 
чиновники 
та керівники 
наукових 
інститутів 
під час 
вшанування 
Дня пам'яті 
жертв 
тоталітарних 
режимів у 
Варшаві

режимів. Цим документом за
провадили спільну коммемора
тивну практику на рівні органів 
та інституцій ЄС щодо вшану
вання Дня пам’яті жертв сталі
нізму й нацизму. Відповідні за
ходи припадають щороку на 23 
серпня – дату підписання пакту 
Молотова – Ріббентропа.

ЄВРОГОРизОНТи
Поступово рух за визнання зло
чинів комунізму набув загаль
ноєвропейського виміру. У прий
нятій у грудні 2009 року Сток
гольмській програмі ЄС зазна
чено: «Європейський Союз є те
риторією спільних цінностей, 
несумісних зі злочинами гено
циду, злочинами проти людя
ності та військовими злочи
нами, включно також із тими, 
що були скоєні тоталітарними 
режимами. Кожна країнаучас
ниця має свій підхід до цього 
питання, але щоб примирення 
стало можливим, пам’ять про ці 
злочини повинна бути колек
тивна і спільна для всіх нас, 
культивована всіма нами. Ство
рення умов для ініціювання 
примирення є одним з обов’язків 
ЄС».

У грудні 2010 року Єврокомі
сія опублікувала доповідь, у 
якій було зазначено, що пам’ять і 

знання країн – членів ЄС про 
тоталітарне минуле, особливо 
часи холодної війни, повинні 
об’єднати європейські народи. У 
червні 2011 року Рада міністрів 
юстиції та внутрішніх справ Єв
росоюзу оприлюднила «Висно
вки щодо пам’яті про злочини 
тоталітарних режимів у Європі», 
в яких наголосила на особливій 
ролі континентальних інститу
цій у поширенні та пропагу
ванні ініціатив, спрямованих на 
збереження пам’яті про ці зло
чини.

Доведення справи до логіч
ного завершення відбулося вже 
за головування в Раді ЄС союз
ниць Чехії по Вишеградській 
четвірці – Угорщини та Польщі, – 
яке припало на 2011 рік. 23 серп
 ня минулого року на міжнарод
ній конференції у Варшаві за 
участю міністрів юстиції країн 
ЄС і представників наукових ін
ституцій було підписано декла
рацію, яка засуджувала злочини 
нацистського та комуністичного 
режимів і закликала не забувати 
про їхні жертви. Цей захід став 
своєрідною прелюдією до ухва
лення Платформи європейської 
пам’яті та свідомості у жовтні 
2011 року. Центральним осідком 
фундації було визначено Прагу, 
координування – з боку чесь

кого Інституту, а фінансування – 
за рахунок Вишеградського фо н   
 ду.

ПОВОЄННА АСиМеТРІЯ
Проте секторальна інтеграція 
ЄС у галузі політики пам’яті, 
швидше за все, є символічною. 
Створення платформи стало 
безпосередньою реалізацією ам
біцій країн ЦентральноСхідної 
Європи в закріпленні на загаль
ноконтинентальному рівні узго
дженого трактування комуніс
тичного періоду в їхній історії як 
тоталітарного, окупаційного і 
злочинного. Як зазначив голова 
чеського Інституту вивчення 
тоталітарних режимів Даніель 
Герман, «після входження країн 
колишнього соціалістичного бло
 ку до ЄС їхній тоталітарний ко
муністичний досвід став части
ною європейської спадщини».

Та попри формальне виз
нання празьких ініціатив ліде
рами західних держав, Франція, 
Німеччина, Італія та країни Бе
нілюксу, які були ядром форму
вання європейських структур по 
закінченні Другої світової війни, 
пропонують інші пріоритети в 
галузі історичної політики. Кон
струювання спільної європей
ської ідентичності на базі трав
матичного тоталітарного мину
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лого викликає у них спротив, бо 
ж вони мали інакший досвід по
воєнного суспільнополітичного 
й соціальноекономічного роз
витку та інтеграції, ніж країни 
соцтабору.

Західна Європа в повоєнні 
ро ки докладала значних зусиль 
для витворення спільного ба
чення минувшини. Вирішальну 
роль у цьому процесі відіграло 
примирення між Францією та 
ФРН, що було одним із наріжних 
каменів формування нової спіль
ноти. Європейський Союз постав 
на тлі глибокої кризи, породже
ної Другою світовою війною, з 
прагненням забути або прими
рити європейське минуле, пов’я
зане зі злочинами обох світових 
воєн, тоталітаризму, колоніа
лізму, імперіалізму та націона
лізму.

«Пакт мовчання», на якому 
будувалася європейська співдруж 
ність у період холодної війни, 
був розірваний колапсом кому
нізму та інтеграцією країн ко
лишнього соцтабору до ЄС. Вступ 
нових членів із важким спадком 
тоталітарного минулого спричи
нив до переформатування ма
триці європейської пам’яті «за
буття» на користь пам’яті про 
злочини комунізму та нацизму.

ВОДОДІЛи ПАМ’ЯТІ
Тоді як на Заході сторінку Дру
гої світової було давно перегор
нуто, нові мешканці «європей
ського дому» не могли прими
ритися з куди жорстокішим і 
більш руйнівним виявом цієї ві
йни на сході континенту – ре
альністю, незнаною для старих 
представників євроспільноти. 
Своєю чергою, це призвело до 

змагання пам’ятей, зокрема 
між Польщею та ФРН. Варшава 
очікувала від Берліна підтвер
дження злочинів воєнного часу, 
передусім скоєних проти поля
ків, а також відмови від тих мо
ментів національної політики 
пам’яті, які в Польщі сприйма
ють як загрозу її інтересам, 
усвідомленню себе як жертви 
німецької агресії.

Спадком Другої світової є  
також постійне занепокоєння 
Польщі та Чехії з приводу того, 
що німці не відмовилися оста
точно від претензій на свої дово
єнні землі на сході. Водночас на 
Заході не розуміють цих невро
зів чехів і поляків. Реакція на 
вій  ну більш як 70річної дав
ності викликає роздратування у 
Фран  ції та Німеччині.

Водночас точкою біфуркації 
виступає також пам’ять про ко
мунізм і СРСР. Захід не знав «со
ціалізму в дії», з яким східна 
частина континенту зіткнулася 
після Другої світової війни. Спо
гади про червоних тут пов’я зані 
насамперед із діяльністю по
тужних комуністичних партій 
у Франції та Італії в повоєнні 
роки, а також радянською загро
зою в період холодної війни, яку 
гамувала мілітарна присутність 
США в Європі. Цей досвід аж 
ніяк не можна порівняти із тра
гічним повсякденням центра 
льносхідних країн.

Відмінна минувшина, різ
ний тягар пам’яті про відносини 
з Росією та СРСР, а також роль 
економічних і стратегічних ін
тересів пояснюють різне став
лення до путінської РФ у Вар
шаві, Вільнюсі, Берліні, Парижі, 
Лондоні чи Празі.

Суттєвим моментом, який 
розділяє історичну пам’ять країн 
ЄС, виступає також проблема 
Голокосту й долі єврейства. Хоча 
європейська співдружність по
стала, щоб не допустити повер
нення злочинів Другої світової, 
на Заході впродовж 20 повоєн
них років воліли про той гено
цид не згадувати. Тему, принци
пову для розуміння нацизму, за
мовчували. Однак у наступні де
сятиліття вона поступово посіла 
центральне місце в тамтешній 
пам’яті. Парадоксальним на
слідком цієї еволюції стало від
сунення на задній план страж
дань інших народів від рук на
цистів, а також злочинів кому
нізму. Країнам Центрально Схід 
ної Європи, де були сильні тра
диції антисемітизму й де випро
бування спадщиною Голокосту 
розпочалося, по суті, тільки 
після 1989 року, важко дається 
візія європейського минулого, в 
якій євреї посідають центральне 
місце.

Міф франконімецького істо
ричного порозуміння, який ле
жав у основі євроінтеграції і на 
якому була сконструйована па
м’ять західних європейців у по
воєнні роки, не справляє належ
ного враження на східних сусі
дів Німеччини, котрі не брали 
участі в цьому процесі. Це висту
пає свого роду чинником легіти
мізації в намаганні нових меш
канців «європейського дому» 
якось підважити беззастережне 
лідерство Франції та ФРН у ЄС, 
яке відсуває їх на задній план.

Вододілом європам’яті ви
ступає також імперський спадок 
західних країн (Великої Брита
нії, Франції, Італії, Іспанії, Пор
тугалії, Нідерландів, Бельгії та 
Німеччини) і колоніальне ми
нуле народів ЦентральноСхід
ної Європи, які свого часу були 
жертвами різних регіональних 
імперій (створених росіянами, 
німцями, австрійцями, турками).

Однак зростання двох час
тин континенту на базі спіль
ного ринку, відкритих кордонів і 
спільних цінностей неможливе 
без вироблення узгодженої істо
ричної політики, або ж «полі
тики ментальності», спрямова
ної на формування європейської 
ідентичності. Останні кроки ЄС 
у цьому напрямі покажуть, чи 
стане продуктивною стратегія 
конструювання колективної па
м’яті європейських народів. 

ДО РеЧІ
Географія учасни-
ків Платформи є 
доволі широкою. 
Вона охоплює 
провідні наукові, 
архівні та музейні 
інституції Чехії, 
Словаччини, 
Польщі, Угор-
щини, Естонії, 
Литви, Латвії, Ні-
меччини, Румунії, 
Словенії, Швеції 
та Нідерландів. 
До безпосередніх 
завдань фундації 
входить коорди-
нування на рівні 
континенту про-
ектів із вивчення 
тоталітарного ми-
нулого. Найближ-
чим часом запла-
новано напи-
сання комплекс  - 
ного підручника з 
історії Європи ХХ 
століття, прове-
дення виставок 
на тему тоталіта-
ризму по всьому 
об’єднаному кон-
тиненту, серії 
міжнародних зу-
стрічей та конфе-
ренцій.

ВИШЕГРАД-
СЬКИЙ ЄВРО-
ІНТЕГРАТОР 
ПАМ'ЯТІ. Віктор 
Орбан, Петр 
Нечас і Дональд 
Туск під час 
підписання 
Платформи 
європейської 
пам'яті та 
свідомості у 
Празі
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23–30 березня
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

|| Київ (вул. Лисенка, 3):
23 березня, 18:00 – зустріч у межах проекту «Європейський 
досвід». Наш гість – Марк-Олів’є Падіс, редактор журналу Esprit. 
Тема зустрічі: «ДЕМОКРАТІЯ ТА ПРОЕКТ ОБ’ЄДНАНОЇ ЄВРОПИ».
24 березня, 12:00 – презентація книжок Міри Лобе «Що таке 
справжня дружба?» та «Усі на борт!» і Зузи Геммерле «Сьогодні 
йду я сам до туалету» та «Сьогодні я сердита!» від 
австрійсько-українського видавництва «Дж.Дж. Агенція Україна».
26 березня, 18:00 – «Транзит» відбувся: українські книжки 
в Лeйпцигу. Звіт видавців та авторів про презентацію України 
на Лейпцизькому книжковому ярмарку.
27 березня, 18:00 – літературні читання «Рік Семенка». Свої 
улюблені вірші Михайля Семенка продекламують Іван Драч, 
Іван Малкович, Анатолій Дністровий, Олег Коцарев, Любов 
Якимчук, Вано Крюґер, Богдан-Олег Горобчук. 
28 березня, 18:00 – презентація книги довколацерковної 
публіцистики журналіста Юрія Дорошенка «Без догмату. 
Релігійні магістралі» за участю Патріарха Філарета, Дмитра 
Павличка, Юрія Щербака, Миколи Жулинського.
29 березня, 18:00 – Книгарня «Є» та Французький інститут в 
Україні у межах Свята франкофоні�-2012 запрошують на зустріч 
із письменником та громадським діячем Даніелем Максименом.
31 березня, 18:00 – дитячі читання з Олександром Ярмолою.

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
23 березня, 18:00, 4-й поверх – джаз-клуб: перегляд концерту 
Мішеля Петручіані.
24 березня, 16:00, 5-й поверх – презентація поетичного 
кінофестивалю «Зебра». 
27 березня, 18:00, 4-й поверх – кіноперегляд: «12:08 
на схід від Бухареста».

|| Львів (просп. Свободи, 7):
23 березня, 18:00 – Country Days: День Грец� (спільно 
з міжнародною організацією AIESEC).
26 березня, 17:00 – лекція директора «Французького Альянсу»
 у Львові Жерома Ваннепена «Що таке франкофонія? 
Історія, сьогодення, ідеологія, інституц�».
27 березня, 18:00 – презентація книжки Мирослава Дочинця 
«Криничар».
28 березня, 18:00 – «У пошуках єдності християн»: презентація 
новинок видавництва «Дух і Літера».

|| Харків (вул. Сумська, 3):
28 березня, 17:00 – презентація книжки Володимира 
Маслійчука «Неповнолітні злочинці в Харківському 
намісництві».
29 березня, 18:00 – творчий вечір Антона Санченка. 
Дискусія навколо «Нарисів бурси» та презентація книжки 
Джошуа Слокама «Навколосвітня подорож вітрильником 
наодинці». 
30 березня, 19:00 – брифінг «Гумор та ляпи у публічних 
виступах».

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
23 березня, 17:00 – зустріч із критиком та перекладачем 
Іриною Славінською.
27 березня, 18:00 – літературна дискусія «книгОгляд» 
«Де ти, український Нобелю?». 
29 березня, 18:00 – презентація книжки Олександра Ірванця 
«П’яте перо». 
30 березня, 18:00 – психологічний майстер-клас «Марс 
і Венера: невже такі різні планети?».

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



Віднайти себе вдома
Тарас Химич про українське кліпмейкерство, документалістику 
та фільм, присвячений Закарпаттю 1919–1939 років

14 березня в Ужгороді 
від  булася прем’єра 
стрічки «Срібна Зем
 ля. Хроніка Карпат

ської України 1919–1939» вироб
ництва кіностудії Invert Pictures 
та Західноукраїнського центру 
історичних досліджень. Її по
кази вже пройшли у Львові, 
ІваноФранківську та Тернополі, 
викликавши схвальні відгуки 
глядацької аудиторії (закарпат  
ці влаштували його творцям 
справжню овацію). У перерві 
між презентаціями Тиждень 
поспілкувався з режисером 
філь    му Тарасом Химичем, твор
чість якого якісно нова в україн
ському кінематографі.

У. Т.: Почнімо, напевно, з осо-
бистого: що дало твоєму про-
фесійному становленню на-
вчання в Америці? 

– Під час мого навчання в 
коледжі в Міннесоті дуже часто 
відбувалися зустрічі студентів 
із викладачами. Останні пояс
нювали нам, які в кого про
блеми із творчістю. Що тоді 
здивувало: мені сказали ніби в 
моїх роботах очевидними є 
психологічна проблема і певна 
закомплексованість. Відтоді я 
почав цілком змінюватися. Усе, 
що робив до того, було добрим, 
але обмеженим. Мені сказали, 
що потрібно розширити своє 
бачення зі звуженого сприй
няття світу, розслабити думку, 
позбутися комплексів для того, 
щоб повністю розкрити себе. І 
відтоді в моїй творчості поча
лися зміни. 

  
У. Т.: Чому після набуття до-
свіду дизайнерської роботи в 
СшА ти повернувся до України? 
Невже не хотілося продовжити 
творчу кар’єру за кордоном?   

– Саме перебування в Аме
риці налаштувало мене поверну
тися до України. Якщо ти творча 
людина, то не повинен бути при 
в’язаний до обставин, життєвих 
негараздів чи якогось плану

вання. Якби я пішов за мейн
стримом, не був би митцем. 
Справжні художники мусять пе
ребувати в постійному пошуку та 
розвитку. Оптимальним варіан
том для мене в той час було по
вернутися до України і перео
смислити свої творчі можливос

 ті, віднайти себе вдома. У США я 
мав перспективну роботу, але 
всетаки прийняв таке рішення. 
Україна розвивається, у той час 
як Сполучені Штати вже досить 
розвинені у всіх відношеннях. 
Це, до речі, те, про що мені ка
зали американські викладачі: у 
своїй країні ти матимеш більше 
шансів реалізувати свої творчі 
задуми. 

  
У. Т.: Ти починав свою творчість 
як художник, які маєш успіхи у 
цій сфері? 

Спілкувався  
Олександр 

Горин

– Ще під час навчання в 
Україні я зі своїми однокурс
никами організував кілька ви
ставок картин, робив експози
ції, деякі полотна навіть про
давалися за кордон. Як худож
ник вступив до американ
ського коледжу. Але відтоді як 

спробував знімати на камеру 
(вперше в 1994 році), усе змі
нилося. Одразу відчув, що опе
раторська робота спільно зі 
звуком та художньою твор
чістю в тривимірному про
сторі є цілісним мистецтвом, 
яке значно розширює творчі 
горизонти.     
    
У. Т.: У чому вбачаєш особли-
вості кліпмейкерства в Україні, 
адже в тебе є досвід співпраці з 
багатьма вітчизняними гур-
тами?   

ІСТОРиЧНА 
ДОВІДКА

У фільмі «Сріб-
 на земля…» 
йдеться про 
міжвоєнний пе-
ріод в історії За-
карпаття, коли 
регіон входив 
до складу Че-
хословацької 
Республіки. У 
1919–1939 роках 
у краї відбува-
лося національ -
но-культурне 
відродження. 
Кульмінацією 
цих процесів 
стало постання 
в умовах по-
стмюнхенської 
федеративної 
Чехо-Словач -
чини автоном-
ної Карпатської 
України. Після 
розпаду феде-
рації Сойм Кар-
патської України 
проголосив її 
незалежність і 
затвердив укра-
їнські державні 
атрибути, однак 
жодна з країн 
світу не визнала 
проголошеної 
республіки, а су-
сідня Угорщина 
розпочала оку-
пацію краю. 
Опір, який чи-
нили оборонці 
Карпатської 
України, став 
першим у 
Центра  ль    но-
Східній Європі 
збройним ви-
ступом проти 
планів гітлерів-
ської коаліції.  
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БІОГРАФІЧНА НОТА

Тарас химич 
Український художник, режисер, кліпмейкер. 
Народився 1976 року у Львові. Навчався у Львівській ака-
демії мистецтв. У 2001-му отримав диплом бакалавра в 
Коледжі візуального мистецтва у Міннесоті (США). Працю-
вав незалежним дизайнером у США. 2001 року повер-
нувся до України. Працює в галузі кліпмейкерства та доку-
ментального кіно. У його творчому доробку понад 50 клі-
пів на пісні українських гуртів («Скрябін», «Тартак», «Гай-
дамаки», «ТНМК», «Фліт», «Мотор’ролла», «Сестри Тель-
нюк», Ot Vinta тощо). Зняв документальні стрічки, присвя-
чені окремим сторінкам історії України ХХ століт  тя: «У 
рамках долі – Історія 1-ї української дивізії УНА 1943–
1945», «Золотий вересень. Хроніка Галичини 1939–1941», 
«Срібна Земля. Хроніка Карпатської України 1919–1939».

 – Мені важко говорити про 
якісь окремі формати. Кліп – це 
короткий фільм для мене. Я по
чав робити їх відразу після по
вернення до України. У мене 
була мрія зняти відео з вітчиз
няним гуртом. Тоді допомогли 
друзі, які теж зацікавилися 
цим, і ми створили концепцію 
кліпу до пісні «Зламані крила» 
гурту «Скрябін». Мені до душі 
робота в різних жанрах, зо
крема й у кіно. Засадничі прин
ципи кіновиробництва та кліп
мейкерства схожі: ти мусиш 
тримати глядача в постійному 
напруженні й зацікавленості. 
Якщо у фільмі важливий рівень 
змісту, то в кліпі – рівень есте

тики. Останній більше схожий 
не на рекламу гурту, а на фор
мат, який грається з асоціаці
ями, образами, імпровізаціями. 

У. Т.: У чому полягає твій підхід 
до творення документального 
кіно? 

– Окрім власне творчості 
дуже важлива структура. Це, 
зокрема, те, чого мене намага
лися навчити в коледжі: опису 
речей та їх структуризації. У до
кументалістиці має бути інфор
маційний дизайн: зведення різ

норідної інформації докупи, 
для мене це основа основ. Доку
менталістика – чудова можли
вість попрактикуватися з її сис
тематизацією. Цікавим є поєд
нання творчих речей та інфор
маційного потоку, накладання 
одного на інше. Документаль
ний фільм у моєму баченні має 
основу, наприклад історичну, 
на яку я можу накладати ху
дожню інтерпретацію. Ця осно
 ва якимось чином організовує 
та спонукає до пошуків, осмис
лення, формування художнього 
бачення. Документальне кіно 
не є популярним жанром, воно 
радше зорієнтоване на специ
фічно зацікавлену аудиторію. 
На відміну від масового кіно
продукту рівень його насиче
ності спонукає до повторного 
перегляду.      

У. Т.: Сьогодні відбулася пре-
зентація твоєї нової докумен-
тальної стрічки «Срібна 
земля…». що ти хотів донести 
до глядача, звернувшись до іс-
торичних подій на закарпатті 
напередодні Другої світової ві-
йни? 

– Така тема була для мене ек
зотичною. Про цю історію сам не 
знав, і коли почав робити кіно, 
був вражений подіями, які відбу
валися на Закарпатті в той пе
ріод. Ідеться про країнуфантом, 
яка раптово виникла і так само 
несподівано зникла з карти Єв
ропи. Під час роботи над філь
мом я був наче іноземцем, який 
відкривав для себе новий куто
чок світу. На цьому маленькому 
клаптику землі в 1938–1939 ро
ках спостерігалися надзвичайно 
інтенсивні та швидкі зміни, які 
було важко вкласти в одну канву 
і логічно описати. Саме це й спо
нукало мене до подальшого ви
вчення, щоб краще розібратися і 

представити події в доступній 
для глядача формі. Стрічка стала 
справжнім уроком того, як 
можна структурувати такий ве
ликий обсяг різножанрової ін
формації. 

У фільмі є три лінії: перша – 
це суха беземоційна частина: на
бір фактів, начитаних диктором, 
який візуально підтверджується 
історичними джерелами; дру
 га – жива, що складається зі 
свідчень очевидців та учасників 
історичних подій і створює 
ефект присутності під час роз
мови з людиною; третя – ху
дожня, спрямована на естетичне 
та емоційне сприйняття. Ос 
тання є більш асоціативною, не 
має стовідсоткового докумен
тального підтвердження, у ній 
значною мірою присутня ху
дожня інтерпретація історич
них подій, однак вона допомагає 
відчути атмосферу того часу, по
бачити побут, одяг, поведінку 
людей, особливості їхньої мови. 
Ця своєрідна softверсія перших 
двох частин полегшує сприй
няття історії глядачем, який у 
цей час відпочиває перед новим 
потоком структурованої інфор
мації. При цьому загострюється 
емоційне сприйняття стрічки. 
Фільм дає відчуття драматизму 
історії Срібної землі (поетична 
назва Закарпаття. – Ред.).  

    
У. Т.: У фільмі актори та істо-
ричні персонажі розмовляють 
аж шістьма мовами. Це пре-
тензія на політкоректність чи 
швидше історичні особливості 
Срібної землі? 

– Радше останнє. Щоб від
чути специфіку Закарпаття, по
трібно ознайомитися з мовами, 
які були поширені серед його 
поліетнічного населення. У той 
час у Карпатській Україні про
живали представники різних 
націй та народностей. У фільмі 
ми хотіли показати це, не про
тиставляючи одну націю іншій, 
а звернувшись до простого люд
ського чинника. Мешканці од
ного села ходили до різних цер
ков, але при цьому допомагали 
одне одному, найбільше цінува
лося ставлення до роботи. Як на 
мене, це був би корисний при
клад для сучасної України. У 
той період на Закарпатті міжет
нічна ворожнеча була експорто
вана ззовні режимами, які були 
одержимі ідеями територіаль
них захоплень. 
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О
сновним діагнозом укра
їнського фестивального 
руху є аматорство, адже 
за організацію беруться 

не фахові менеджери, а ентузі
асти, що паралельно мусять за
робляти на життя чимось ін
шим. Водночас ентузіазм – 
«наше все»: цю відмінність від 
західного менеджменту відзна
чила в українських колегах шот
ландська експертка Анджел 
Корні. Вона завітала до Києва 
разом з іншими фахівцями із 
Шотландії, Великої Британії та 
Німеччини, які взяли участь у 
Зимовій школі для фестиваль

них менеджерів, що закінчилася 
на початку березня. Захід став 
першим спільним проектом Ґе 
теІнституту та Британської 
Ради в Україні за весь час існу
вання цих інституцій.

ДиЯВОЛ У ДеТАЛЯх
«Було дуже цікаво почути досвід 
західних фахівців, вони приїхали 
ніби з іншої планети! – ділиться 
враженнями Святослав Поме
ранцев, президент Міжнарод
ного поетичного фестивалю 
Meridian Czerno  witz. – У них усі 
механізми, про які ми мріємо, 
справно працюють... Я тут почув 

про такі важливі речі, як статис
тика, стеження за тим, хто прихо
дить на захід, навіщо, аналіз того, 
як краще поділяти простір, на які 
зони для якої публіки, як ефек
тивно працювати з рекламою...» 
На думку Святослава, усім на
шим фестивальним менеджерам 
варто було би пройти навчання з 
основ управління та бізнесу. 

Грамотний менеджер не має 
права нехтувати дрібницями. 
Точніше, дрібниць у цій справі 
немає взагалі. «Важливою скла
довою успіху є не лише якіс  ні й 
знамениті виконавці, а й те, де ви 
поставите біотуалети (якщо це 

Автор: 
Олена 

Максименко

Де ПОФеСТиВАЛиТи

28 березня – 1 квітня
Кінофестиваль екранних 

мистецтв «Пілігрим»
(житомир, обласний  

телецентр)
Фестиваль присвячений 
туризму: культурному, ду-
ховному, етнічному та 
екстремальному. Плану-
ються зустрічі з мандрів-
никами, представниками 
екстремальних видів 
спорту, проводитимуться 
майстер-класи. Учасники 
представлять авторські 
роботи про подорожі у ви-
гляді короткометражок і 
фотозвітів.

29 квітня – 2 травня
«Середньовічний хотин»
(хотин, Чернівецька об-

ласть, хотинська фортеця)
Острівець, де середньовіч-
ний лад оживає в усіх його 
виявах: кінні дефіле, ли-
царські турніри, середньо-
вічна музика, змагання 
лучників, фаєр-шоу та ба-
гато інших атракцій. Фес-
тиваль нагадує, що казки 
і легенди – це значно 
ближче, ніж можна уявити, 
адже насправді нічого не 
зникає безслідно.

10–13 травня
Fenrir’s Scottish Fest
(Передмістя Києва)

Чотири дні, присвячені 
шотландській культурі, мак-
симально наблизять гостей 
до звичаїв і традицій цього 
народу. Музика, танці, вій-
ськова справа, побут, роз-
ваги, національна кухня – 
всі ці грані будуть розкриті 
в повному своєму колориті. 
Охочі відвідати фестиваль 
мають заздалегідь подбати 
про відповідне вбрання, 
адже дрес-код на заході та-
кож суто шотландський.

1–3 червня
Alfa Jazz Festival

(Львів, пл. Ринок, Парк 
культури імені Богдана 

хмельницького, вул. Ва-
лова)

Уже вдруге місто Лева 
збирає шанувальників 
жанру. Програма концер-
тів, що триватимуть до 
глибокої ночі, побудована 
таким чином, щоб охочі 
могли встигнути послу-
хати всіх виконавців, гуля-
ючи містом від однієї до 
іншої сцени.

1–3 червня
«Форпост» 

(Кам’янець-Подільський, 
хмельницька область)

Один із найвидатніших 
фестивалів середньовічної 
культури на території ста-
ровинної фортеці за 
участю наших та зарубіж-
них команд фолк-музики, 
серед яких Spiritual 
Seasons (Україна), 
Kings&Beggars (Україна), 
Stary Olsa (Білорусь), 
Irdorath (Білорусь), 
Mystterra (Росія), Svarun 
(Сербія) та ін.

Чекаючи на якість

Тиждень дізнавався, як поліпшити 
організацію українських фестивалів
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НЕ В ОСТАННЮ 
ЧЕРГУ. 
Переповнені 
й брудні 
біотуалети – 
невід’ємна 
частина 
практично 
кожного 
українського 
фесту просто 
неба

openair) і попільнич  ки, – вважає 
артдиректор багатьох джазових 
фестивалів Олексій Коган. – Для 
мене і моїх партнерів будьяка 
подібна подія – це рівнобічний 
трикутник. Один бік – організа
тори, другий – музиканти, тре
тій – аудиторія». 

Так, негативний досвід може 
пригадати кожен, коли на дій
ствах openair недостатньо дбали 
про прибирання відходів і тери
торія швидко перетворювалася 
на суцільний смітник. Або коли 
на міжнародних літературних 
заходах «забували» організувати 
перекладачів для іноземних гос

тей, забезпечив  ши ними тільки 
українську сторону. Ложки дьог
 тю в діжці з медом трапляються 
повсякчас унаслідок недостатньо 
якісного планування або браку 
ресурсів. «Для нас немає додан
ків успіху, а є множники, – фор
мує один зі своїх принципів про
дюсер Володимир Камінський. – 
Усі складові фестива  лю – гроші, 
артисти, публіка – це не доданки, 
а множники, бо якщо один із них 
дорівнює нулю, то і результат 
буде нульовим». 

МІРиЛО РеЧей
«Як ви дізнаєтеся, чи якісний 
вийшов фестиваль? Ви просто 
знаєте це! – впевнена Анджел 
Корні. – У Шотландії така наси
чена фестивальна атмосфера й 
велика конкуренція, що ми ма
ємо виправдовуватися нескін
ченну кількість разів! Доводить
 ся весь час переконувати людей, 
які надають нам ресурси, осо
бливо коли йдеться про держав 
ноприватне партнерство, щоб 
вони і далі нам допомагали».

«Є три найважливіші «ін
гредієнти» хорошого фестива
 лю: якість контенту, аудиторії та 
менеджменту, забезпечення то 
го, щоб дійство відбувалося 
гладко і контрольовано, щоби 
був розписаний бюджет тощо. 
Припустімо, якщо у вас чудова 
художня програма з найкра
щими митцями, але при цьому 
глядачі змушені сидіти в холод
ному залі, або в брошурі не вка
зана адреса, або дійство поча
лося не в той час, враження в 
людей залишаться не найкра
 щі», – каже Екхард Тіман, ні
мецький експерт, що наразі 
живе і працює в Британії і є од
ним із шести продюсерів «Куль
турної Олімпіади» та фести
валю «Лондон2012». 

Де ПОФеСТиВАЛиТи

«Перше, на що слід зва
жати, – актуальність заходу, – 
додає Корні. – Йдеться не лише 
про фінансову складову, а й про 
його соціальне, економічне, куль
турне значення, тобто цінність, 
яку він становить для суспіль
ства. З одного боку, ми маємо 
Единбурзький фестиваль, який 
щороку продає 138 тис. квитків 
(звісно, це лише одна складова 
успіху). З іншого – є п’ятирічний 
хлопчик, який вперше прийшов 
на маленьку імпрезу і сказав: 
«Це найкрутіше, що я бачив!» І 
яка міра якості найцінніша? Це 
залежить від того, хто запитує...»

На думку експертів, спеціаль
 на підготовка потрібна не лише 
менеджерам, продюсерам та арт
директорам. Адже так чи інакше 
виставу творять двоє: актор і гля
дач. Давній театральний закон 
діє й у фестивальній справі – і 
тут постає питання якості пу
бліки. «Найбільша проблема, 
пов’язана з концертом Г’ю Лорі 
(виступить у Києві 20го черв
 ня. – Ред.), – те, що більшість 
людей прийдуть не послухати, 
які блюзи він виконує, а просто 
подивитися на Доктора Хауса», – 
іронізує Олексій Коган. Справді, 
якщо згадати фестивалі, осо
бливо перші, ті самі «Шешори», 
то відсоток «випадкових» гляда
чів просто вражав! Добре, якщо 
такими гостями виявлялися міс
цеві бабці, які ще й бралися мо
лодь навчати водити хороводи за 
традиційними канонами. Гірше, 
коли то були молодики на джи
пах, що заїхали суто «повисіти». 
Та й нині чимало фестивалів пе
ретворюються на простір для 
дружньої тусовки, тоді як власне 
культурна програма відходить на 
другий план. Грамотна і ціле
спрямована публіка – це розкіш, 
до якої також треба дорости. 

12–16 липня
«АртПоле»

(с. Уніж, Івано-
Франківська обл.)

На вас чекають традиційні 
учасники фестивалю «Да-
хаБраха», «Перкалаба» й 
«Бурдон», музичний пер-
форманс від Уляни Горба-
чевської із залученням 
знаних європейських ви-
конавців, гості з Польщі, 
Чехії, Австрії, Франції, Ве-
ликої Британії та США, а 
також майстер-класи з 
гончарства, ковальства, 
витинанок, автентичних 
танців і співів.

30 червня – 1 липня
«Трипільське Коло»

(Ржищів, Київська обл.)
Цьогорічний фест буде 
присвячений гармонії всіх 
стихій (нагадаємо, що ко-
жен із попередніх чоти-
рьох – одному елементу). 
На 15 га музики, арту і твор-
чості відбудуться концерти 
й імпровізації відомих сві-
тових гуртів, перформанси, 
танці, майстер-класи і яр-
марок. Традиційно терито-
рія заходу вільна від вжи-
вання алкоголю, тютюну і 
наркотиків.

4–18 серпня
Kazantip Z-20

(Крим, Євпаторія, пляж 
біля с. Попівка)

Окрема планета на узбе-
режжі Чорного моря, де 
панують енергійна музика 
й екстрим, танці, ритми і 
драйв. Потрапивши до 
республіки Kazantip, по-
трібно оформити мульти-
паспорт і роздобути жовту 
валізу – саме такими є тра-
диційні атрибути грома-
дян цієї планети.

6–9 вересня
Meridian Czernowitz 

(Чернівці, хотин, 
Кам’янець-Подільський)

Міжнародний поетичний 
фестиваль, заснований у 
Чернівцях, цього року ви-
йде за межі одного міста. 
Поети і літератори з Австрії, 
Швейцарії, Німеччини, 
Польщі, Румунії, України, 
США, Великої Британії та 
інших країн представляти-
муть свої твори під різними 
«соусами» в культурних 
центрах, церквах та кнай-
пах, а до читань додасться 
книжкова виставка.  

7–23 вересня
«ГогольFest»

(Київ)
Фестиваль сучасного мис-
тецтва представляє пано-
раму культурного про-
стору в усіх його барвах і 
виявах. Музика, танець, 
експериментальний театр, 
живопис, кіно, аудіовізу-
альний арт – атмосфера 
цього заходу вже добре 
знайома киянам. Той, хто 
побував там раз, прагну-
тиме повертатися щороку.
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ПОКОЛІННЯ 
nothing

В
исмикнути автора з репе
тиційного процесу вияви
лося легко: культовий 
письменник і реномова

ний художник не вдає із себе 
зірку й поводиться як людина, 
яка намагається в усьому дістати 
задоволення від процесу.

У. Т.: Це не перша спроба сценіч-
ного втілення твоїх п’єс. Перша 
була невдалою, друга – «Павлік 
Морозов» у постановці Андрія 
Крітенка – відбулася приблизно 
рік тому. Водночас у мене вра-
ження, що твої тексти нібито са-
модостатні й лише прикида-
ються п’єсами. Чому тебе тягне 
весь час у цей бік, у бік сцени?

– Те, що має відбутися, за
вжди відбувається. Якщо ці речі 
вже існують чорт знає скільки 
років, рано чи пізно вони будуть 
поставлені. Для того, чесно ка
жучи, нічого не робив, воно якось 
саме. Я дуже люблю театр у тому 
сенсі, що мені вельми подоба
ється працювати з Крітенком. Це 
вже не перша наша робота, ко
лись ми ставили «Оргію» за Ле
сею Українкою, де я був сцено
графом. І кайф від творчого спіл
кування – головна наша мотива
ція. Ми робимо те, що цікаво нам 
обом, і тоді випромінюємо таку 
енергію, що раптом стає цікаво 
всім. Це взагалі закон творчості 
такий, інших я не знаю. 

У. Т.: У тебе немає внутрішніх 
ревнощів, що твоя популяр-
ність як літератора затуляє тебе 
як художника?

– Інакше не може бути за ви
значенням. Основна частина 
людства мислить вербально. І 
лише невеличкий прошарок 
мислить не словами, а образами, 
а саме художники. І розумі
ються на цьому тільки вони й 
невелика купка людей навколо 
них. Це дуже закрита в собі сис
тема. Стати відомим художни
ком майже неможливо, це про
тиріччя закладено в умовах за
дачі. Чому людина малює? Про
сто тому, що не може не малю
вати, от і все. Слово більш до
ступне, а отже, завжди перева
жатиме. Що художника най
більше дратує на виставці? Коли 
до нього підходять і запитують: 
«Що ви хотіли сказати своєю ро
ботою?» Що хотів, уже сказав, 

Спілкувався  
юрій Макаров

Лесь Подерв’янський про власну еволюцію 
і людей, що не змінюються
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16 квітня 
в Києві відбудеться 
прем’єра вистави 
«Сни Васіліси Єго-

ровни» за творами 
Леся 

Подерв’янського

У МОїх П’ЄСАх АВТОРУ 
Не НАЛежиТь НІЧОГО

тільки не словами, воно на слова 
не перекладається. До речі, на 
своїй останній виставці в галереї 
«Колекція» я зробив це окремою 
фішкою: там біля кожної роботи 
був пояснювальний текст, що на 
цій картині намальовано, щоб 
від мене відчепилися, – читайте! 
Але робота завжди первинна, а 
таких текстів я можу написати 
по 100 для кожної з них.

У. Т.: Я нещодавно дізнався, що 
творчість Подерв’янського вивча-
ють в університетах окремою те-
мою. Як до цього ставишся?

– Дуже погано. Людина має 
ненавидіти все те, чим її набива
ють у школі, в інституті. Я, на
приклад, не терпів усю росій
ську й українську літературу, яка 
була в програмі. І тільки потім, 
коли подорослішав, почав чи
тати самостійно. Школа тільки 
прищеплює відразу, тому не хо
тів би, щоби мене вивчали.

У. Т.: Гадаю, що немає такого 
журналіста, який не запитував би 
про наявність табуйованої лек-
сики у твоїх текстах. ще навіть 10 
років тому нецензурне слово, 
промовлене або написане, тим 
більше надруковане, викликало 
певну затримку уваги. Тепер я по-
мітив, що молодь вживає слово 
«х…» без жодних гальм. А це 
означає, що заборонена лексика 
у твоїх творах перестає викону-
вати свою функцію. 

– Щодо непристойностей, то 
почитай Шекспіра в оригіналі 
давньоанглійською – там тексти 
частогусто теж не призначені 
для інституту шляхетних дів  чат. 
Це підтвердив мій товариш,  
британський літературознавець. 
Для мене це взагалі ніколи не 
було питанням. Коли описуєш 
певних персонажів, вони мають 
розмовляти тією мовою, якою го
ворять. Мене завжди курвила 
брехня. Якось під час військової 
служби я пішов до армійської бі
бліотеки й попросив почитати 
книжку про армію. Мені дали 
якісь оповідання. І там читаю, як 
до єфрейтора промовляє капі
тан: «А нє будєтє лі ви любєзни, 
товаріщ єфрєйтор…» А я знахо
джуся всередині цієї армії й 
знаю, що реальний капітан до ре
ального єфрейтора звертається 
приблизно так: «Ти п…болт б… 
на… бистро пашол туда…» У моїх 
п’єсах авторові не належить ні
чого, персонажі розмовляють 

тією мовою, якою говорять, не 
більше й не менше, тут немає ні
якого епатажу. А щодо сприй
няття, то в цивілізованих країнах 
у театрі є тільки два табу: вбив
ство і дитяча порнографія. 

У. Т.: Гаразд, але чи не означає 
це, що достукатися до ниніш -
ньо  го розпещеного споживача 
культурки стає важче?

– Зараз ми маємо передусім 
перейматися якістю вистави. У 
нас задіяний відомий авангард
ний композитор і виконавець Ав
густ Біркле, якого з Німеччини 
привіз Андрій Крітенко. Співа
тиме Gor  chitza, світло ставитиме 
Петер Мюллер, який був задія
ний на «Павліку Морозові» (вза 
га  літо він працює в La Scala).

У. Т.: Твої твори завжди опису-
ють як продовження традиції 
Беккета, йонеско. В одному зі 
своїх інтерв’ю ти кажеш, що 
прагнеш досягти якості антич -
ної трагедії. Але трагедія – то 
реалізація якоїсь логіки, за-
думу богів чи долі. А це річ зо-
всім протилежна хаосу аб-
сурду. Як це поєднати?

– Я, власне, еволюціонував. 
Почав писати в армії, і надих
нуло мене те, що опинився в се
редовищі абсурду. Перша п’єса 
була справді цілком абсурдною. 
А потім почав писати реаліс
тичніше. Мене завжди ціка
вили як у живописі, так і в 
п’єсах стики, зіткнення речей, 
які не поєднуються, різних фак
тур: колір – немає кольору, 
блискуче – матове, гладке – 
шорстке. Коли різні фактури 
стикаються, починає іскрити.

У. Т.: Чи реагуєш ти на зрос-
тання концентрації абсурду в 
нашому житті впродовж остан-
ніх одного-двох років?

– Я ніколи не був при  в’язаний 
до злоби дня. Бо інакше це дуже 
швидко застарівало б. Рівень 
фейлетону мені нецікавий, нато
мість цікаві ті речі, які були поза
вчора, є сьогодні й будуть завтра. 
Звичайно, ти не можеш абстрагу
ватися від актуальних реалій, 
але я не бачу великої різниці між 
тими речами, які я написав 20 
років тому й зараз. Люди лиши

лися такі самі, якими були в сім
десяті, нічого не змінилося: ті 
самі жарти, ті самі матюки, той 
самий бруд. Те саме кохання…

У. Т.: Не кажи. Люди сімдесятих 
боялися.

– І зараз бояться.

У. Т.: зараз бояться менше. Мені 
розповіли чудову замальовку з 
натури. Один дядько купив 
джип і запросив товариша пока-
татися. Товариш питає: «А чому 
ти не вмикаєш поворотів?» Той 
відповідає: «Я не для того купу-
вав джип»… І цей тип, який не 
боїться нічого, став принципово 
новою дійовою особою.

– Вони ж вийшли звідти, з 
того часу, з тієї самої «Васіліси 
Єгоровни», це ті самі люди. 
Якби вони вийшли з іншого се
редовища, з Європи, то були б 
інакшими. Не бачу жодної різ
ниці. Якби ми тоді, в сімдесяті, 
дали їм по джипу, вони поводи
лися б так само, як і тепер. У них 
джипів не було. 

У. Т.: А повертаючись до молод-
 шого покоління…

– Чудове покоління, до речі…

У. Т.: У мене теж немає претензій. 
Але вони розмовляють часто-
густо словами, по які мені треба 
лізти до словника в інтернеті. 
Спілкуючись із ними, ти не відчу-
ваєш час від часу, що ти… відстав?

– Знаєш, я ніколи не при 
в’язувався до свого покоління. У 
мене немає жодних ностальгій
них мотивів, мовляв, ми свого 
часу… Я бачив людей у 30 років, 
які були абсолютно старими, ба
чив людей, які у 80 були абсо
лютно молодими. Для мене по
коління – це nothing, нічого. У 
кожній генерації ти можеш зна
йти мудаків і тих, хто мислить. 
Перших більше. Єдиний мій за
кид – те, як вони користуються 
інтернетом. Інтернет узагалі дає 
величезні можливості для само
освіти й самовиховання. А вони 
ним користуються так, як гро
мадським туалетом на автобус
ній зупинці в Кагарлику. Те, що 
вони тоді писали на стіні, тепер 
пишуть у Faceebok. Здавалося б, 
ми жили в закритому суспіль
стві з обмеженим доступом до 
інформації, їм доступне все. Зда
валося б, вони мали бути розум
нішими й освіченішими, ніж ми, 
а воно чомусь не так. 
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Дні австрійської культури

Педагогічний університет іме-
ні Івана Франка (Дрогобич, 
вул. Івана Франка, 24)
Протягом тижня заплановано кіль-
ка десятків заходів. Це країнознав-
чі семінари для студентів і вчителів 
німецької мови, літературо- та мо-
вознавчі колоквіуми, літературні чи-
тання, презентації наукових видань 
українських вчених тощо. Із доповід-
дю «Міжнародне становище Австрії 
в історії та сучасності» виступить ке-
рівник Австрійського культурного 
форуму в Києві Якуб Форст-Батталья. 

Завершаться Дні ав-
стрійської культу  ри
 екскурсіями до 
Художньо-меморі -
ального комплексу 
Івана Франка в с. На-
гуєвичі, Борислава 
та Львова. 

Poets of the Fall

Клуб Crystal hall
(Київ, Дніпровський узвіз, 1)
Із єдиним концертом у Києві вис  - 
тупить відомий фінський рок-гурт,  
створений 2003 року. Його пер  ший  
сингл – композиція «Late Good -
bye», написана для комп’ютерної 
гри «Max Payne». Нині в активі 
формації чотири студійних альбо-
ми, два з яких стали платиновими. 
Творчість «поетів занепаду» поєд-
нала багато напрямів: альтернатив-
ний рок, сінематик-рок, софт-рок, 
інді-рок і навіть пост-гранж. У себе 
вдома гурт здобув 
чимало престиж-
них нагород, а відео 
на пісню «Carnival 
of Rust» телегляда-
чі визнали найкра-
щим кліпом Фінлян-
дії всіх часів.

Анонси

Медичний трикутник 
Зіґмунда Фройда, Карла 
Ґустава Юнґа та Сабіни 
Шпільрейн в історичній 
драмі Девіда Кроненберґа

відчутно затягнув тему зі стосунками «лікар – па
цієнт» і болючою зрадою Юнґа із садомазохіст
ськими екзерсисами і хворобливими наслідками. 
Але, як виявляє фінал, навмисно: те, що компози
ційно головна роль переходить від Юнґа до Са
біни, між якими Фройд (Віґґо Мортенсен) є лише 
кулькою для пінгпонгу, демонструє кроненбер
ґівську ідею про пригноблююче жіноче начало, 
підтвердженням чого є цікавий, дещо скандаль
ний факт: виявляється, відомий зв’язок сексу і 
смерті, прокладений нібито Фройдом, як ідею по
дала саме Шпільрейн. І в цьому не доводиться 
сумніватися – фільм оснований на книжці Джона 

Н
асправді творчість самого Кроненберґа – це 
похідне від компіляції Фройда з Юнґом: у 
всіх його фільмах змішання потворного 
психофізичного означає певний образ, 

який розкладається героями відповідно на психо
логічне і фізіологічне. «Небезпечний метод» є 
черговою креатурою пацієнта Фройда і його при
страсного фаната. Режисер від початку ловить 
вовка за вуха, зображаючи невротичний напад 
Сабіни Шпільрейн (Кіра Найтлі), одразу перехо
дить до теми психоаналізу, одразу показує залеж
ність дружини Юнґа (Майкл Фассбендер) від 
свого чоловіка. У першій половині фільму немає 
жодного ліричного відступу, все поділовому, сер
йозно, все стосується теми вивертів людської пси
хіки, а самі виверти подаються як поодинокі 
плями і через це різко помітні. Напади Сабіни 
особливо натуралістичні та карколомні, розмови 
про сексуальну природу хвороб і відхилень по
медичному прямолінійні. Щоправда, Кроненберґ 

25 березня, 20:00 25–31 березня23, 25 березня
Ґреґорі Портер

НМАУ ім. П. І. Чайковського, 
джаз-кафе «Уточкін»
(Київ, вул. Городецького, 1-3/11; 
Одеса, вул. Дерибасівська, 22) 
Американський джазовий вокаліст 
ледь не блискавично став почес-
ним гостем найкращих музичних 
майданчиків Америки та Євро-

пи та постійним учасником 
численних фестивалів. Його 
дебютний альбом «Water» 
з’явився на світ 2010 року 
й одразу ж був номінова-
ний на Grammy як Best Jazz 
Vocal album. Нью-йоркський 
джазмен відвідає Україну 
вже не вперше. Цього разу 
він виступить із програмою 
на підтримку своєї другої 
платівки «Be Good» (2012) 
у супроводі квартету Арка 
Овруцького (Україна).  

Аналіз 
психоаналізу

«Небезпечний 
метод»/ 
«A Dangerous 
Method».
У кінотеатрах 
України
з 22 березня

КІНО
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30 березня, 21:00
Тарас Чубай

Клуб Sullivan Room 
(Київ, вул. Прорізна, 8)
За роки творчої діяльності Тарас 
Чубай видав 11 музичних альбо-
мів. У його доробку як власні піс-
ні, так і композиції на вірші Кос-
тя Москальця, Юрія Андрухови-
ча, Івана Малковича, Григорія Чу-
бая, Володимира Івасюка, Дми-
тра Павличка, Богдана Стельма-
ха. «Вона», «Коли до губ твоїх», 
«Я піду в далекі гори», «Нестрим-

на течія», «Запроси 
мене у сни» вже стали 
справжнім ліричним ар-
хетипом для цілого по-
коління української мо-
лоді. Співана поезія під 
час акустичного вечо-
ра звучатиме в супро-
воді струнного квартету 
«Імпреза».

29 березня, 19:3026 березня, 19:00

Керра, що вісім років вивчав за перепискою період 
дружби між Юнґом, Фройдом і Сабіною. Потім цю 
книжку переробив чудовий сценарист Крістофер 
Гемптон («Повне затемнення», «Спокута»). А Кро
ненберґ надав тексту лікарської холодності, пред
метам – фізіологічності, а розумні бесіди зробив 
внутрішньо напруженими. І головне – гадаю, 
взявся він екранізувати цей матеріал через його 
контроверсійність: як написали в New York Review 
of Books після виходу книжки Керра, вона є плат
формою для нападів на методи і практику Фройда.

Ярослав Підгора-Гвяздовський

Атіс Степіньш

Будинок органної та камерної 
музики України (Київ, вул. Ве-
лика Васильківська, 77)
Видатний ризький музикант і ком-
позитор, органіст Домського собо-
ру виступить із сольним концертом 
у Києві. Випускник Латвійської дер-
жавної консерваторії, дипломант 
Міжнародного конкурсу органіс-
тів у місті Шпайєр, доцент Музичної 
академії в Ризі, володар другої пре-
мії на Міжнародному конкурсі іме-
ні Вінченцо Петралі – ось 
далеко не всі титули та 
досягнення Атіса Степінь-
ша. Під час вечора про-
звучать твори Йоганна 
Себастьяна Баха, Ферен-
ца Ліста, Луї Джеймса 
Альфреда Лефеб’єр-Велі, 
а також власні роботи 
композитора.

Вечір балетних прем’єр

Національна опера України
(Київ, вул. Володимирська, 50)
За один вечір до уваги глядачів 
буде представлено прем’єри одра-
зу чотирьох балетів від усе  світньо 
відомих хореографів. Це «Duo 
Concertant» Джорджа Баланчи-
на на музику Іґоря Стравінско-
го, «Falling Angels» Іржі Кіліана, 
«Принади маньєризму» Алєксєя 
Ратманского з легендарною гру-
зинською танцівницею Ніною Ана-
ніашвілі та «Сагалобелі» Юрія По-
сохова на музику Іосеба Кечакма-

дзе, Реваза Лагідзе, Геор-
гія Цабадзе і Мераба Ме-
рабішвілі. Дійство відбу-
деться в межах урочистос-
тей, присвячених 20-річчю 
встановлення дипломатич-
них відносин між Україною 
та Грузією.

Григорій Гусейнов. «Повернення в Порт-
ленд. Роман у щоденниках і листах»
З епістолярію молодих людей дізнаємося про бу
денність юнаків та дівчат кінця 60х – початку 
70х років ХХ століття. Події відбуваються в Києві, 
Львові, Городищі, Жулянах. У щоденнику та лис
тах згадано також тих, на чиї імена натрапляємо 
нині в енциклопедіях. На прикладі кількох осо
бистостей бачимо цілісність: життя і погляди то
дішньої молоді, повсякдення міст і містечок Укра
їни в епоху застою.

«25 українських поетів на вигнанні» 
В антології зібрано тексти українських авторів
емігрантів – від народжених наприкінці ХІХ сто
ліття (Юрій Клен, Євген Маланюк та ін.) до тих, 
хто народився у 1920х роках (Леонід Полтава, 
Леонід Лиман). Географія письменників – Че
хословаччина, Німеччина, Польща, Велика Бри
танія, Канада, США. Відібрані тексти різнопла
нові: громадянська, філософська, інтимна ліри
ка. Книжка містить також літературознавчі стат
ті про авторів, світлини й шаржі. 

«Україна і Польща 1920–1939 рр.: 
З історії дипломатичних відносин УССР 
з Другою Річчю Посполитою» 
З документів і матеріалів, поданих у книжці, – 
телеграм, листів, доповідних записок, таєм
них меморандумів, службових інструкцій, – чи
тач може скласти уявлення про офіційні та на
півофіційні відносини більшовицької України 
та Польщі в міжвоєнний час. Показані перипетії 
створення дипломатичних представництв УССР 
у Польщі та діяльність українських совєтських 
консулів у Речі Посполитій і польських диплома
тів на українських землях.

КНижКи
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C
ерце світу заховане там, де 
до людських помешкань не 
дістатись автівкою (до ва
ших послуг коні, віслюки 

чи власні ноги), де вечеряють при 
гасових лампах, власноруч пе
чуть хліб, збивають сир і масло, 
радіють гостям, а будинки зво
дять із каміння без скріплюваль
ного розчину. Життя тут тече так 
само, як 100 років тому. Що
правда, неприборкані землі вже 
здобули статус національного 
парку, що означає добровільно
примусове «окультурення»: за 
десяток років тут з’являться 
траси, електрика, готелі, лазні, 
ресторани й інші атрибути циві
лізованих подорожей.

Де зезВА КОНЯ Не ГАНЯВ
Гори Тушеті найнижчі у Грузії, 
проте їх справедливо вважають 
найдикішими. Не дивно, що на 
своєму шляху ми були третіми 
немісцевими за останні 14 ро
ків. Нам передували групи ізра
їльтян та французів. Місцеве 
населення – тушини – спілку
ється специфічним діалектом і 
своєю самобутністю нагадує на
ших гуцулів. За радянських ча
сів цих людей виманили з гір у 
долини, але тепер вони повер
таються до своїх земель. Що
правда, оживають гірські се
лища лише незимової пори. У 
холоди жителі спускаються 
вниз, до комфортнішої Кахетії.

Землею тушини завдячують 
легендарному героєві Зезві Ґап 
ріндаулі. За переказами, отримав 
він її від кахетинського царя в на
городу за бойові звитяги. Вінце
носець запитав у героя, якого да
рунку він бажає, і той відповів, що 
хоче землі своєму народові від 
Бахтріоні до того місця, куди до
скаче його кінь. Жеребець, ка
жуть, промчав ли  ше 15 км і впав 
замертво, чим викликав обу
рення та звинувачення в невір 
ності від господаря. Ця легенда 
кочує зі століття в століття, навіть 
пам’ятний камінь на місці заги
белі румака донедавна стояв, аж 
доки якийсь неборак заклав його 
в кам’яну огорожу свого двору.

Автор:  
Олена 

Максименко

Фото автора

Полонені Кавказом
Мандрівка до серця світу
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ЧАБАНСьКе МиСТеЦТВО 
Кожні 10 м у Тушеті трапля
ються заіржавілі хрести – 
згадки про загиблих у горах. 
Обвали, лавини та інші сти
хійні лиха – звична смерть, що 
є тут не менш поширеною, ніж 
колись від кулі в бою. Висота 
перевалів ледь сягає чотирьох 
тисяч метрів, однак перепади 
тиску даються взна  ки, тож тер
мос із міцною кавою тут буде  
не зайвим. Дорогою зустріча
ються біни – стоянки чабанів, 
себто халабуди з найрізнома
нітніших матеріалів – та загони 
з вівцями. Власникам півто     
ра  тисячних отар нелегко: за  
день кожному доводиться доїти 

ЯК ДІСТАТиСЯ

Авіаквиток на 
рейс із Києва до 
Тбілісі коштує 
від 3400 грн. 
Від грузинської 
столиці до Ту-
шеті можна діс-
татися на марш-
рутках із пере-
садками або 
(якщо компанія 
велика) найма-
ними джипами. 
Основні пункти 
на шляху – Ал-
вані, Телаві, 
Обано-Ставі 
(власне, остан-
ній пункт пере-
кладається як 
«банний пере-
вал» і розташо-
ваний на під-
йомі в гори).

овець до 400 разів, руки грубі
шають, нігті злазять. Туттаки 
виготовляють сири та м’ясо на 
продаж, які раз по раз тран
спортують кіньми або віслю
ками до поселень.

До бін вхід традиційно до
зволений тільки чоловікам. На 
щастя, туристів це обмеження 
не стосується, тож ми охоче при
стаємо на запросини пастухів. 
Миттю тут накривають щедрий 
стіл із наїдками та напоями 

власного виробництва. «Аста
вайтесь до утра – барана заре
жім!» – умовляють господарі. 
Російської в цих краях прак
тично не знають, проте один ві
вчар раптово цитує «Заповіт» 
Шевченка в російському пере
кладі – понад 20 років тому він 
ніс військову службу в наших 
краях. Чабанське мистецтво пе
редається від батька до сина, 
хоча сьогодні більшість догляда
чів за отарами мріє про інший 
життєвий шлях для дітей. Але в 
гори хлопців таки беруть. «Те
пер чабанувати йдуть ті діти, які 
в книжках зважають лише на 
картинки», – ламаною росій
ською іронізує один із них.

Де НОЧУВАТи

Хоча Тушеті й дістало статус національного парку, за-
плановані готелі й гостели ще не заполонили диких гір, 
тому оптимальний варіант ночівлі – намет і спальник. 
Також вас охоче запросять перепочити до чабанської 
біни або до господи в селищі.

Міжнародні теле-
фонні розмови  

у Грузії              
за допомогою  
ТревелСімки:  

вихідний тариф –

$0,59/хв,
вхідний – 

$0,00/хв  
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Не НАГРАНА ГОСТиННІСТь
Попри офіційне християнство, 
тушини своєю більшістю вірні 
язичництву. Тут досі приносять 
тваринні жертви і вшановують 
сонце. Святилищами є неве
личкі кам’яні споруди без вікон і 
входу. Кожне село історично 
вшановує свій «хрест» («джва
 рі»): під «хрестом» можуть розу
міти святиню будьякого ви
гляду. І чотирикінцевої форми 
вона зазвичай не має.

Під час привалу неподалік 
поселення до нас підходить міс
цева жителька й чемно пояснює, 
що це сакральне місце, де варять 
пиво, тому жінкам тут не дозво
лено лежати. До слова, пізніше 
нас почастують цим самим куль
товим трунком. Зовні домашнє 
пиво тушинів подібне до розчин
ної кави з вершками, проте смаку 
не вдасться забути ще довго, а 
традиційний магазинний про
дукт у скляних пляшках викли
катиме відразу.

У кожному селищі нас кли
чуть до господи, частують ка
вою, пирогами. Легендарна кав

казька гостинність не показна й 
не награна. Для більшості тут це 
справа честі – поділитися най
кращим із кожним, хто завітає.

Кам’яні будівлі, складені без 
розчину, просторі й затишні. Все
редині все оздоблено домотка
ними килимами з етнічними ві
зерунками – до цього ремесла бе
руться жінки взимку. Тушинка не 
має права байдикувати, її руки 
постійно мусять бути зайняті як 
не городом чи хатньою роботою, 
то рукоділлям. Чоловіки нерідко 
віддають перевагу ночівлі над
ворі, закутавшись у бурки: мов
ляв, так здоровіше.

Майже в кожному селі висо
чить велична чатова вежа – їх 

КРАще ГІР ТІЛьКи ГОРи...

Гори Тушеті суперечливі, підступні, од-
нак – подібно до всіх інших – зачаро-
вують, змушують забути втому від про-
йдених пішки десятків, а то й сотень 
кілометрів. Крижані бурхливі потоки, 
котрих не здолати пішки (на допо-
могу приходять вершники із найближ-
чого села й перевозять нас на дебелих 
конях), прірви та гострі шпи  лі скель 
змінюються м’якими, як виг  нуті котячі 
спини, перевалами, по яких ковзають 
тіні хмар. Занедбані, напівпрогнилі 
мости через урвища, лютий холод, ко-
трий несподівано змі  нює пекуче 
сонце, табуни коней, які вервечкою 
перебігають гірські струмки та сте-
жини, пересуваючись тільки їм зрозу-
мілими маршрутами, бадьорі перегу-
кування вівчарів. Так само тут пере-
крикувалися сто, двісті років тому –  
час застиг, епос оживає на кожному 
кроці, й невдовзі ти сам уже почува-
єшся частиною легенди. Героєм, який 
пройшов усі перепони, випробування 
та спокуси й повернувся живим.

ставили в період частих воєн із 
чеченцями й дагестанцями (і 
майстрів із тихтаки народів за
прошували ці споруди зво
дити). У неспокійні часи вони 
слугували фортецями – при
хистком для людей і худоби. У 
селі Парсма, де ми гостюємо, 
господар не дає дружині поси
діти з нами за спільним столом, 
суворо відсилаючи її поратись 
по господарству. Розважати гос
тей – це його, чоловіча, справа. 
Вдень у великих діжках тут зби
вають масло, готують сир. 
Хлопці змалку ганяють верхи 
та вимахують дерев’яними ме
чами, атакуючи гостей і собак – 
воїнський дух тут досі живий. 

щО їСТи

Традиційна кавказька кухня проста й водночас привабли-
 ва своєю натуральністю. Чабани покличуть вас до столу, де 
буде кілька сортів свіжовитиснутого за особливою техно-
логією сиру (тутешні його рецепти знані своєю солоністю), 
печеня з баранини, лаваш, овочі й фрукти, чача та молоде 
вино. В дорогу вам напакують сушеного м’яса. В хатах на 
автентичний пласт накладається вплив радянської кухні: 
до зазначеного меню додається салат «олів’є» та смажена 
картопля. Також у селах виготовляють сир, масло, «хін-
калі» (грузинську версію пельменів) та ні з чим не зрів-
нянне домашнє пиво – напій, сакральний для тушинів.
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Перший етап тест-драйву – 300-кілометро-
вий переїзд від баварського Мюнхена до 
Заальфелден (Австрія). На хорошій трасі 
робота системи xDrive майже непомітна: 
відмінно керовані автівки добре тримали 
дорогу, зокрема і в разі вимкнення системи 
DSC. Згодом з’ясувалося, що xDrive дає 
змогу BMW миттєво підхоплювати курс за 
найменшого ковзання, а водієві – не відво-
лікатися на другорядні нюанси керування, 
а повною мірою насолодитися альпій-
ськими краєвидами. Головне при цьому не 
забувати стежити за швидкістю, оскільки 
навіть найсучасніші електронні системи не 
убезпечують від дорожньо-транспортних 
пригод і штрафів.

Під час руху в хороших дорожніх умовах  
крутний момент двигуна розподіляється 
між передньою і задньою осями у співвід-
ношенні 40:60.
Використовуючи дані датчиків контролю 
ситуації на дорозі, система xDrive умож-
ливлює гальмування на слизькій поверхні, 
підвищує стійкість автівки та допомагає 
втримати курс навіть за прокручування 
всіх коліс. Робота xDrive пов’язана з функ-
ціонуванням низки систем: керування хо-
довою частиною (ICM), динамічного контр-
олю курсової стійкості (DSC) тощо. 
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П
ередній привід чи за
дній? А може, повний?.. 
Кожен із цих варіантів 
має свої переваги та не

доліки, що вимірюються не 
лише ньютонами сил тертя
тяжіння, а й літрами витрат 
пального та іншими парамет 
рами. На вкритих кригою 
шляхах засніжених Альп на 
висоті близько 700 м над рів

Оптимальнопривідні
У ще засніжених Альпах Тиждень тестував нову інтелектуальну 
систему BMW xDrive

нем моря Тиждень протесту
вав усю лінійку повнопривід
них BMW, оснащених новою 
інтелектуальною системою 
xDrive. Висновок – рішення ба
варських конструкторів є уні
версальною відповіддю на 
«привідні» ва  ганнясумніви. 
На слизьких шляхах автівки 
самі відчували найменші осо
бливості зчеплення коліс із 

поверхнею, самі реагували на 
будьякі зміни дорожньої си
туації: система xDrive опти
мально розподіля  ла наванта
ження не лише між передньою 
та задньою осями, а й на 
окремі колеса. У заносах про
тестовані BMW (прикрашені 
ледь помітним «XI», себто 
xDrive) поводилися адекватно 
до дорожніх форсмажорів. 

Автор:  
Богдан 

Андрійцев 

Другий етап тест-драйву – випробування 
машин на полігоні. Дорожні умови – лихо 
для водіїв – крига, вкрита тоненьким ша-
ром снігу. Під час гальмування авто з ви-
мкненим xDrive лишають довгий гальмів-
ний шлях, а в разі заносів влітають у кучу-
гури. Натомість система, що працює, умож-
ливлює гальмування автомобіля, пришвид-
шеного до 60–70 км/год, майже без зміни 
траєкторії. Понад те, xDrive навіть у над-
складних дорожніх умовах дає змогу кру-
тити кола та робити «змійки»: курсова стій-
кість відновлювалася миттєво, навіть ра-
ніше, ніж водій устигав усвідомити мало-
приємне відчуття ковзання автівки.

Дорогою до аеропорту враження, що BMW 
використовують навіть найменшу можли-
вість для зчеплення з поверхнею, лише 
підсилювалося. На крутих схилах засніже-
них шосе тяга спрямовувалась на колеса, 
найбільше зчеплені з дорожнім покрит-
тям, що давало змогу водіям легко при-
гальмовувати навіть на слизьких місцях. 
При паркуванні помічено, що xDrive забез-
печувала необхідну траєкторію на корот-
ких відрізках крижаних шляхів. За недо-
статньої керованості передніх коліс авто-
матично активізувалися задні і навпаки. 
Майже непомітно для водія xDrive спряму-
вала 100% потужності на одну вісь. 
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Анна  
Корбут

Інна  
завгородня

Ростислав 
Павленко

хАТА СКРАю
У Парижі щовечора туристи 
збираються під Ейфелевою ве
жею і п’ють вино. Зграйка ан
глійок щебече про повернення 
додому. Американці з екзаль
тованою насолодою поглина
ють екзотичний для них сві
жий хліб. Двійко галасливих 
шведських дітей бігають газо
ном. І емігранти з Румунії… 
Вони давно на заробітках у ба
гатших країнах ЄС. Щойно 
кордони відкрилися, майже 
все працездатне населення, ка
жуть, виїхало потрудитись. За
лишилися корумпований уряд, 
старі й малі. «Чекаємо, доки 
щось зміниться», – пояснює 
один. «А хто ж змінюватиме?» 
– запитую. Мовчать. Добре, 
мабуть, що Україна досі не в 
ЄС. Доки двері туди зачинені, 
хочнехоч, а щось доведеться 
змінювати у своїй хаті. 

КВАРТиРНе ПиТАННЯ
Спостерігаю, як у помешканні 
поруч роблять ремонт. Спершу 
повикидали дерев’яні рами й 
повставляли пластикові, потім 
демонтували балкон і крізь 
утворений простір почали ски
дати паркет. Пов’язану стосами 
деревину вивезли вно  чі; певно, 
в темряві це дешевше. Потім, 
коли почали вибивати стіни, 
заголосили старенькі сусідки, 
занепокоєні, що такі перипетії 
зруйнують дореволюційний бу 
динок. Одна, особливо стурбо
вана, качала права: «Кто позво
лил?..» Робітники відмовчува
лись, а потім пояснили, що ви
носять зайві стіни, а основних, 
які тримають дім, не чіпають. 
Коли справа дійшла до доку
ментів, то з’ясувалося, що в ро
бітників та мешканців на руках 
різні схеми будинку. Поживемо
побачимо, чия правда.  

ПРО НеПОЄДНУВАНе
Кельнерка в берлінській кнайпі 
пильно поглянула на мене із за
питанням в очах, а через хви
лину повернулася до столика й 
збентежено уточнила решту за
мовлення, яку щойно розгу
блено пропустила повз вуха. А 
здивувало її моє прохання до
дати трошки сиропу до хоро
шого темного німецького пива, 
замішаного на столітніх тради
ціях (бажано гренадину). Я ску
штувала й полюбила темне 
пиво з сиропом у Польщі – від 
Берліна рукою подати. А втім, 
кордони смаків (про які в Ні
меччині сперечаються, а в Укра
їні – ні) стійкіші за мовні чи 
державні, й лише поодинокі 
сміливці наважуються скушту
вати незнане. Тим часом за су
сіднім столиком замовили 
«шпеці» – таку звичну тут су
міш фанти з колою. 

Дмитро  
Губенко

УКРАїНА У ВОГНІ
Нещодавно, їдучи потягом, 
був вражений масштабним 
піротехнічним атракціоном: 
полями повзли довжелезні 
смуги яскравого полум’я. 
Особливо ефектний вигляд 
вони мали в нічній темряві з 
вікна вагона, який швидко 
пролітав повз вогняну сти
хію, не встигаючи просмерді
тися димом. Атракціон цей 
показують по всій Україні 
щороку, і має він просте пояс
нення: селяни таким чином 
розчищають свої поля від 
бур’яну та залишків торіш
нього врожаю. Повітря при 
цьому насичується хмарами 
не дуже корисних речовин. 
Найбільше ж у такому звичаї 
дивує те, що й самі підпалю
вачі, і їхні діти дихають усім 
цим смородом. 

НА 30%
«Знаєш, чому зараз будують 
стільки доріг? – запитав у мене 
товариш, знайомий із реаліями 
тендерів. – Бо відкат із кожного 
проекту 70%. А на решту – ро
блять…» Кермуючи поміж яма
 ми на шляхах, розбитих моро
зами, стоячи в заторах перед 
довгобудами, мимоволі віриш у 
правдивість таких розповідей. 
Плитка, яка вивалюється зі що
йно відремонтованих доріжок; 
асфальт, що не дожив до весни; 
мости, які то відкривають, то 
закривають на реконструкцію… 
Але якщо влада працює на 30%, 
то й ставлення до неї буде від
повідним. Незабаром вибори. 
2010го лідер регіоналів набрав 
48,95%, третина від цього – 
14,7%. Не здивуюсь, якщо та
ким і буде рейтинг партії 
влади. 

ПРОСТО ПРиВАЛ
У багатодітній родині довгі 
вихідні – це тиша і спокій. 
Наявність тривалого віль
ного часу дає змогу дещо роз
вантажити звичний простір і 
спосіб життя. Старша дитина 
терміново (і на своє шалене 
задоволення) депортується 
до бабусі. Середня вигулю
ється зранку досхочу, після 
чого нейтралізується іграш
ками або мультиком. Ма
люки, на щастя, сплять, а 
батьки, здобувши бодай хви
линку вільного часу, можуть 
нарешті посидіти з книжкою 
чи просто закуняти на при
валі. Бо ж очевидно, що ви
хідні скінчаться і життя знов 
увійде у своє шалене русло: 
школа – садочок – пильну
вання за молодшим… Але все 
це буде потім.  

Дмитро  
Вовнянко

НАш ТИЖДЕНЬ| 
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Передплатний індекс 99319

▪ за 1 міс. – 45 грн
▪ за 2 міс. – 90 грн
▪ за 3 міс. – 135 грн
▪ за 4 міс. – 180 грн
▪ за 5 міс. – 225 грн
▪ за 6 міс. – 270 грн
▪ за 9 міс. – 405 грн

Вартість редакційної передплати:




	ОБКЛАДИНКА
	ЗМІСТ
	НА ЧАСІ
	Фото тижня
	Репетиція
	Язик до Москви доведе

	ТЕМА НОМЕРА
	Потреба правої сили
	Відкритий запит, пропозиції-нуль
	Британський консерватизм: історія успіху
	1979 рік: повернися, Велика Британіє!

	СУСПІЛЬСТВО
	Лінія суспільного розлому
	Не бути кормом
	Усна візова політика
	Гра у кіоски

	ЕКОНОМІКА
	Кінець ери дешевого Китаю
	Зростання
	Раби смартфонів

	СВІТ
	Лідер євроінтеграції, який поки що задовольняє Кремль
	Світліший відтінок сірого
	Таки закордон
	Церква проти уряду
	День легіонерів

	СПАДОК
	Дилеми європам’яті

	НАВІГАТОР
	Віднайти себе вдома
	Чекаючи на якість
	Покоління Nothing
	Відгуки/анонси
	Полонені Кавказом

	НАШ ТИЖДЕНЬ

