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Згоріти 
за свободу

Н
епохитна позиція Піднебес-
ної щодо статусу Тибету (оку-
пований КНР у 1950-х роках) 
штовхає прибічників його не-

залежності на крайні заходи про-
тесту. Торік 19 людей вчинили само-
спалення на знак протесту проти оку-
пації регіону. На фото – 27-річний 
емігрант із Тибету Джемфел Єші, 
який підпалив себе в центрі Нью-Делі 
під час візиту до Індії китайського лі-
дера Ху Цзіньтао.

Фото: АР
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Тиждень 
в історії

Стів Джобс, Рональд 
Вейн і Стів Возняк 
заснували компанію 
Apple Computer 

У Вашингтоні підписано 
російсько-американський 
договір про купівлю 
США Аляски разом з 
Алеутськими островами

У Києві створено 
театр-студію 
«Березіль» 
(засновник і режисер 
Лесь Курбас)

30 березня 1867 року 31 березня 1922 року 1 квітня 1976 року

П
опри тиск і гроші, незважаючи на маніпуля
ції з виборчим законом та підкуп цілих соці
альних груп бюджетним коштом, керівни
цтво держави почувається щодалі менш пев

 но. Страх можливої втрати влади поволі переходить 
у паніку, оскільки поглиблюється усвідомленням 
того, що колись доведеться відповідати за вчинене 
всупереч писаним і неписаним суспільним законам.
Причому регіонали, схоже, уже не впевнені, що їх 
підтримає бодай базовий електорат. Логічних аргу

ментів для цього немає, тож залишається апелю
вати лише до протиставлення «свій – чужий» і за 
прикладом стратегічних партнерів із «Единой Рос
сии» лякати жахіттями можливого приходу «чу
жих». «Нам дуже хотілося б, щоб нас підтримали 
хоча б тому, що ми по нутру свої. І якщо нас буде 
менше у Верховній Раді й перекіс піде в інший бік, 
то нам буде погано всім», – відчайдушно заклинав 
своїх земляків лідер фракції ПР Олександр Єфре
мов, виступаючи 27 березня в рідному Луганську. 

У Порт-Саїді сталися сутички 
поліції та футбольних 
фанатів, які протестували 
проти дискваліфікації 
місцевої команди

У Харкові двоє осіб напали 
на військові склади: вбито 
одного з вартових і одного 
зі зловмисників

Сандея Аделаджу 
звинуватили в 
доведенні до 
самогубства п’ятьох 
людей

22 березня 23 березня 24 березня

Втрачаючи нутро

НА чАСі|тЕнДЕнЦіЇ тижня
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Іосіф Сталін 
був обраний 
генеральний 
секретарем ЦК 
РКП(б)

Створення Військово-
Морських сил України 
указом Леоніда 
Кравчука

Народився 
Карл І Великий, 
засновник імперії 
Каролінгів у 
Західній Європі

2 квітня 742 року 3 квітня 1922 року 4 квітня 1919 року 5 квітня 1992 року

На території 
Західної області 
УНР було введено 
в обіг гривню та 
карбованець 

«Оскільки любов і страх несумісні, то краще, щоб 
тебе боялися, ніж любили», – радив політикам 
своєї епохи знаменитий Нікколо Макіавеллі. Але 
те, що партію влади вже не люблять і ніяк не хо
чуть боятися включно з базовими для неї регіо
нами, можновладці нарешті зрозуміли. 
Ось, скажімо, ще на початку березня в Херсоні мілі
ція затримала кількох студентів, які розклеювали 
листівки з текстом «Я другой такой страны не знаю, 
президент которой – бывший зек» (з портретом Вік 
тора Федоровича для цілковитої конкретики). Їм по
яснили: такі листівки – це злісне хуліганство. До 
того ж групове. Кримінальну справу порушено, вам 
світить до чотирьох років комфортної української 
тюрми. До боротьби з «хуліганами» долучилася на
віть СБУ, офіцери якої провели обшук у кімнатах 
гуртожитку, де мешкав один із них... Але щойно ін
формація набула розголосу, як репресивну машину 
заїло. Міліціонери обмежилися тим, що взяли в сту
дентів письмові пояснення, у яких ті стверджували, 
що нікого принижувати не хотіли і не мали жодного 
злого умислу. Просто констатували... 
Приклад херсонців не лишився без наслідування: 
27 березня точно такі самі листівки розклеювали 
вже в більшості обласних центрів у межах акції 
«Міліція, досить клеїти молодь!». Цього разу за
брати «хуліганів» до відділка наважилися тільки 
донецькі правоохоронці. Але туттаки заявили, 
що затримання нібито й не є затриманням – 
ідеться, мовляв, лише про «профілактичну бе
сіду». Справді, незабаром трьох із них відпустили 
(хоча листівки, кажуть, таки забрали).
Що ж, Донбас у нас – історично особлива територія. 
Днями з конкурсу на фестивалі документального 
кіно в Києві зі скандалом зняли стрічку про одну з 
його «принад». Українськоестонська «Шахта № 8» 
розповідає про дитячу працю на шахтах регіону. Але 
перед показом українська продюсерка раптом зая
вила, що стрічку демонструвати на фестивалі доку
ментальних фільмів не можна, бо вона «постано
вочна». Хоча до того часу вона не була проти цього 
на закордонних конкурсах. Подейкують, сталося 
таке за побажанням когось із впливових доне
цьких  – ну не могло нутро людини стерпіти «очор
нення дійсності»... У результаті, втім, фільм тільки 
набув популярності. Як і у випадку з листівками про 
Януковича, спроби приховати неприємне дають 
зворотний ефект. Як тут не занервувати...

Олександр Михельсон

Крок на випередження
24 березня новий голова СБУ Ігор Калінін (на фото) повідомив, що 
Головне слідче управління Служби безпеки зібрало достатньо дока
зів провини Тимошенко у справі корпорації «Єдині енергетичні сис
теми України» (ЄЕСУ), яку свого часу очолювала експрем’єрка, для 
передання її в суд. Нещодавно Верховна Рада затвердила звіт Тимча
сової слідчої комісії, у якому Юлію Володимирівну звинувачують у 
державній зраді під час підпи
сання газових домовленостей 
у січні 2009го. У разі подання 
цієї справи до суду головній 
опозиціонерці загрожує новий 
термін ув’язнення 15 років. 
Схоже, влада пришвидшено 
готується до рішення Євро
пейського суду з прав людини, 
адже якщо воно буде позитив
ним для Тимошенко, то вона 
зможе взяти участь у цьогоріч
ній парламентській кампанії. 
Почергового винесення виро
ків за кожним звинувачен
ням після скасування попе
редніх може бути достатньо, 
щоб до моменту проведення 
виборів експрем є́р залиша
лася ув’язне ною.

У Казахстані розпочав  - 
    ся суд над 47 мо  лоди-   
ми людьми, зви  нува  че -
ними в тероризмі

Мітинг на День волі 
в Мінську зібрав 
5 тис. протестуваль-
ників

Македонія 
запровадила 
безвізовий режим 
для українців до 
15 березня 2013 року

25 березня 26 березня 27 березня
Mirror повідомило,  
що англійці не 
купують квитків на 
Євро-2012 на матчі 
своєї збірної в Україні

28 березня

Угорці вимагають автономії
Посол Угорщини в Україні Мігай Баєр заявив про підтримку офіцій
ним Будапештом проекту створення угорської автономії на Закар
патті. «На останньому засіданні наш уряд запропонував свою під
тримку тим ініціативам, які виходили від легітимних політичних 
організацій закарпатських угорців. Це (ідея створення Притисян
ського адміністративного району. – Ред.) ініціатива однієї з двох 
угорських партій Закарпаття. Ми просто забезпечили свою під
тримку згаданих ініціатив, і про жодний сепаратизм не йдеться», – 
наголосив він. За словами Мігая Баєра, Угорщину передусім цікав
лять питання освіти та культури, збереження ідентичності закар
патських угорців, а також формування для них квоти на виборах до 
Верховної Ради. Натомість, як зазначають експерти, «сенсаційна» 
заява посла є черговою спробою Будапешта нагадати про висунуті 
ним умови підписання протоколу українськоугорської комісії з пи
тань забезпечення прав нацменшин, який у січні цього року не було 
підписано вперше за 18річну історію двосторонніх відносин. ф
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На 3% У 8 разів676 cтрат
Таку кількість виконаних смертних виро-
ків за 2011 рік у світі нарахувала Amnesty 
International. Однак ці дані неповні: Китай 
не розголошує кількості страт 

зросла заборгованість із виплат заробіт-
ної плати в Україні в лютому. За даними 
Держстату, загальна сума боргу на 1 бе-
резня становить 1,07 млрд грн

є більшою захворюваність на 
туберкульоз у пострадянських країнах, 
ніж у ЄС. Дані ВООЗ

ПеТРО ПОРОШеНКО
пішов у міністри
Після тривалих (май-
же місяць) роздумів 
олігарх пристав на 
пропозицію прези-
дента очолити Мініс-
терство економіки. 
Детальніше читайте у 
Тижні, №11/2012.

5 ОБЛИЧ МАйже СеРйОЗНО

Базар року

РейТИНГ

ВОЛОДИМИР СТРЄЛКО
не шпигун
СБУ вже не підозрює дирек-
тора Інституту сорбції 
та проблем ендое-
кології НАН України 
у шпигунській діяль-
ності. Тиск на вчено-
го у спецслужбі назва-
ли «захистом інфор-
мації».

ОЛеНА ФеТІСОВА  
цензурує?
Співпродюсер докумен-
тального фільму про 
дитячу працю на до-
нецьких копальнях 
«Шахта №8» за-
блокувала його по-
каз на фестивалі 
Docudays UA.

МИХАйЛО КУЛИНяК
мітить у придворні співаки
Міністр культури всерйоз сприйняв 
пропозицію Янукови-
ча заспівати на зу-
стрічі з главами цер-
ков: «Якийсь спеці-
альний репертуар я 
не готую. [...] А раз 
президент сказав, то 
так і буде».

АРСеН АВАКОВ
затриманий в Італії 
Екс-керівника Харківщини, який за 
поданням українсько-
го МВС перебував у 
розшуку Інтерполу, 
затримано в Римі. 
Можливо, він про-
ситиме політично-
го притулку.
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85%$30 млрд
витратила Польща на підготовку 
до Євро-2012. Для порівняння: 
витрати України, за офіційним 
даними, – $4,4 млрд

релігійних злочинів у Європі
спрямовані проти християн. Дані 
Центру досліджень нетерпимості 
та дискримінації щодо християн

КОРОТКО

Церемонія вручення премії «Людина року» відбувається в 
Україні вже вшістнадцяте. За час існування «загальнона
ціональної програми» процес вибору володарів цього ти
тулу так обріс чутками, що в його чесність і незаангажова

ність мало хто вірить. Утім, помпезна церемонія все одно щоразу 
збирає сотні гламурних гостей. Для тих, хто отримав «високу наго
роду», це, звичайно ж, можливість попіарити себе, свою компанію 
чи навіть тих, завдяки кому вони опинилися там, де є тепер. Ось, 
зокрема, новоспечений «регіональний лідер року», голова Дні
пропетровської ОДА Олександр Вілкул вкотре скористався мож
ливістю підлизатися до президента, подякувавши передусім йому. 
З кожним роком, споглядаючи це дійство, дедалі частіше запи
тую себе: чи бува не пишуться номінації вже під конкретного охо
чого? Бо щоразу вони змінюються. Наприклад, чому торік була 
номінація «Юрист року», – ним став, щоб ви розуміли масшта
би трагедії, Сергій Ківалов, – а тепер такої немає. Хіба не змог 
ли знайти хоча б одного завалящого юриста за весь рік? А як же 
суддігерої Вовк, Кірєєв...?  
Вибір міжнародних номінантів не менш оригінальний. Так, Між
народну премію у галузі культури та мистецтва цього року отри
мала Наташа Корольова, яка кількома тижнями тому на одно
му з російських телеканалів відверто познущалася з української 
мови, зокрема, повідомивши публіці про існування такого слова, 
як «спалахуйка» (тобто запальничка). Що, звісно, дуже розвесе
лило тамтешню публіку, якій для сміху в принципі достатньо бо
дай поверхової згадки про найпопулярніше російське слово. 
А ще організатори «Людини року» заснували досить незрозумі
лу спеціальну нагороду «Зіркове SOLO», яку вручають «найбільш 
видатним діячам української та зарубіжної культури, що відчутно 
вплинули на духовну і суспільну значимість загальнонаціонально
го проекту – програми «Людина року». Зверніть увагу: не на ду
ховний розвиток суспільства, а на духовну значущість самого кон
курсу чи як там його. Але, як зізнався сам Аркадій Райцин (автор 
проекту «Людина року»; на шаржі він ліворуч від Корольової), цю 
премію, чого вже там ховатися за гарними словами, дають за те, 
що зірки приїжджають, щоб «прикрасити собою церемонію». 

Катерина Пироженко, 
її блог читайте на сайті tyzhden.ua
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Хто замінить Тейшейру?
Улітку закінчується каденція посла ЄС в Укра
їні Жозе Мануела Пінту Тейшейри, який дово
лі суворо критикує вітчизняну владу. Тижню 
стало відомо, що наразі в європейських ди
пломатичних колах говорять про п’ятьох мож
ливих претендентів на посаду представника 
Євросоюзу в нашій країні. Троє з них британ
ці, однак найімовірнішими кандидатурами 
вважають поляка Яна Томбінського (нині по
сол Варшави при ЄС) та естонку Рійну Кіонку 
(працювала в МЗС своєї держави, фахівець із 
захисту прав людини). Із призначенням саме 
її Європа фактично визнає наявність в Украї
ні великих проблем із порушенням громадян
ських прав.

Знання – золото
Міносвіти приголомшило цінами на окремі під
ручники, які закупило за державний кошт. Як 
з’ясувалося, ДНУ «Інститут інноваційних техно
логій і змісту освіти» цього ж таки міністерства 
уклало низку угод на друк книжок для першого 
класу на загальну суму 61,13 млн грн. Прикмет
но, що в деяких випадках ціна одного екземп
ляра (якот підручника української мови для 
шкіл із навчанням польською) сягає 647 грн. 
Утім, фахівці стверджують, що така цифра ціл
ком можлива: зокрема, левову частку вартос
ті становлять авторські права, а коли автор «зо
лотий», то й плата виходить відповідна. Найдо
рожчий посібник написала Ольга Хорошков
ська (мати віцепрем’єра), котра, на думку Дми
тра Табачника, є «автором найкращих підруч
ників за останні 30 років поспіль».

Військово-популярна фантастика
Міноборони презентувало фантастично при
вабливу Концепцію реформування та розвит
ку Збройних сил України, відповідно до якої 
на потреби армії до 2017 року мають виділити 
155 млрд грн. До 2017го відомство має намір 
скоротити кількість військовослужбовців від 
нинішніх 192 тис. до 70 тис. осіб. Такі сміливі 
програми виникають у нашій країні зазвичай 
із двох причин: призначення нового міністра 
оборони та близькі вибори.

Перевірені кадри
У першому турі президентських виборів, що 
відбулися 25 березня в Південній Осетії пере
могу здобув Леонід Тібілов, екскерівник КДБ 
цієї самопроголошеної республіки. Він здобув 
близько 42,5% голосів, тоді як уповноважений 
із прав людини Давид Санакоєв –24,6%. Дру
гий тур перегонів має відбутися 8 квітня, од
нак оглядачі вже зараз прогнозують упевнену 
перемогу в ньому Тібілова. В такому разі Вла
дімір Путін матиме в маріонетковій республіці 
близьку за духом людину: Тібілов перебував у 
лавах КДБ СРСР від 1981 року.
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Віталій Кличко
лідер парт� «УДАР»
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Віталій Кличко
лідер парт� «УДАР»
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2%

Сума голосів непрохідних 
кандидатів у мери 
Києва, які орієнтуються 
на опозиційний електо-
рат, становить 11,2%, 
тож від їхнього рішен-
ня, балотуватися чи 
ні, залежатимуть 
перспективи пе-
ремоги опозиційного 
висуванця.

Розпорошення 
сил опозиц� 
загрожує їй 
поразкою

За даними 
опитування центру 
«Соціальний моніторинг» 
та  Українського інституту соціальних 
досліджень імені О. Яременка; тривало 
від 10 до 20 лютого 2012 року

Олександр Попов
голова КМДА (кандидат 
від Парт� регіонів)

Микола Катеринчук
лідер Європейської 
парт� України

Олександра Кужель
координатор руху 
«Громадянський опір»

Олександр Пабат
лідер Громадянського 
активу Києва

* % – рівень підтримки 
серед тих, хто має 
намір піти на 
вибори

П
оінформовані джерела в 
органах влади стверджу 
ють, що вибори мера Ки
єва й вибори Київської 

міської ради відбудуться в лип
 ні. Тоді як повноваження ни
нішнього «рядженого» очільни  
 ка столиці Леоніда Чернове
цького закінчуються вже 15 
трав   ня.

Те, що міського голову оби
ратимуть, найімовірніше, посе
ред літа, можна було спрогно
зувати ще в той момент, коли 
Олександр Попов був термі
ново перекинутий Партією ре
гіонів із ліквідованої в ході 

урядових перетрусок посади 
міністра жит ловокомунально
 го господарст  ва у значно важ
ливіше крісло голови Київської 
міськдержадміністрації. Адже 
літо, а особливо липень – сер
пень, – ідеальний час для кам
панії не тільки в столиці, а й в 
інших українських мегаполі
сах: економічно найактивніші 
(а тому вельми критично нала
штовані до влади) громадяни 
роз’їжджа ються у відпустки, 
студенти на канікулах (і та
кож переважно поза містом), 
пенсіонери зігріті сонечком і 

потішені щедрим вибором 
городини на базарах. 

Од не слово, гуляй, ду   
ша! Тим більше, що 

виборчі техно 
логії випро

бувані ще 2008 року, коли «кос 
мічний мер» Леонід Чернове
цький, маючи за собою менше 
ніж чверть голосів киян, утри
мався у своєму кріслі.

Утім, є й інший варіант, ри
зикованіший, але також ефек
тивний: сумістити вибори сто
личного міського голови з ви
борами до Верховної Ради. І 
тоді весь потік агітації за «про
відну та керуючу силу» працю
ватиме і на «правильного» кан
дидата у мери; власне, не ті
льки агітації, а й тих тимчасо
вих соціальних щедрот, які 
отримає масовий виборець, 
щоби потім – і дуже швидко – 
розплатитися за «покращення 
життя вже сьогодні» неабия
кою інфляцією. Але спра ва вже 
буде зроблена – й зновутаки, 
як і в першому випадку, можна 
виграти вибори, маючи за со
бою відчутну меншість столич
них мешканців. Бо ж партія 
влади дуже добре навчилася 
маніпулювати «противсіха ми», 

щедро надаючи трибуни їх
нім ідеологам і віднаджу

ючи від участі в голосу
ваннях інтелігенцію та 
молодь, а також грати на 
розбіжностях в опозицій

ному таборі. І навіть якщо 
опозиціонери ретель  но згла
джуватимуть ці розбіжності, 

то, будьте пев
 ні, у потріб
ний момент їх 

створять і роз
тиражують на 

всю країну…
Тож за всіх об

ставин вибори у сто
лиці відбуватимуться 

тоді, коли це буде ви
гідно регіоналам, вони 

призначать потрібний день 
і час. 

Може виникнути, звичай
 но, закономірне запитання: 
навіщо папузі тромбон, а Пар

Спочатку була столиця
Вибори мера Києва стануть першим тестом на  
здатність об’єднаної опозиції протидіяти  
технологіям влади з отримання необхідного  
результату під час парламентських та президентських перегонів

Автор:  
Сергій 

Грабовський
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У березні 2006 
року Леонід  

Черновецький  
на виборах  

міського голови  
Києва переміг  
із підтримкою  

в 32%, 
Віталій Кличко  

здобув  

24%, 
Олександр  

Омельченко –  

21% 

У травні 2008-го 
Леонід  

Черновецький  
дістав  

37,7% 
голосів,  

Олександр Турчи-
нов –  

19,1%, 
Віталій Кличко – 

18% 

ВИБОРИ –  
НЕ РИНГ. 
Віталій Кличко 
ризикує втретє 
програти, якщо 
на мерські 
перегони влада 
виставить 
технічних 
кандидатів, а 
опозиційних 
висуванців 
буде кілька

ВИБОРИ У СТОЛИЦІ 
ВІДБУДУТьСя  
ТОДІ, КОЛИ 
Це БУДе ВИГІДНО  
РеГІОНАЛАМ

тії регіонів – посада київського 
міського голови? Адже і без 
того, істотно змінивши закон 
про столицю, білосині фактич
 но позбавили киян самовряду
вання, передавши май   же всі ре
альні владні функції міській 
держадміністрації. Звіс  но, Київ
рада має затверджувати бю
джет міста, контролювати фі
нансові потоки, давати згоду 
на ті чи інші рішення тощо, 
але – було би бажання – все це 
можна легко спустити на галь
мах, посилаючись на «тимча
сові» норми, а в разі потреби і 
без затвердженого бюджету ке
рувати столицею, у її новітній 
історії таке вже траплялося, і 
не раз.

Але ж ПР – це типова пар
тія неототалітарного типу і за 
своєю будовою, і за методами 
діяльності, і за програмними 
документами (які не мають ні
чого спільного з дійсністю, так 
само як і в інших подібних по
літсил), і за електоральною ба
зою, і за реальними стратегіч
ними цілями: владарювати ві
чно й незмінно. Як і кожна кла
сична тоталітарна та новітня 
неототалітарна партія, вона 
прагне прикрити своє недемо
кратичне всевладдя формаль
ними процедурами та пиш
ними ритуалами. Ці речі («на
род і партія перебувають у зво
рушливій єдності») адресовані 
як назовні, так і всередину кра
їни й мають на меті забезпе
чити максимальну легітим
ність владних структур. Реаль
ний стан справ та умонастроїв 
громадян у такому контексті – 
явища відверто другорядні, бо 
ж, як відомо, головне не те, хто 
і як голосує, а хто і як рахує.

Тому можна сказати, що ви
грати вибори столичного мера 
для ПР – це справа честі, хай 
там як своєрідно цю честь ро
зуміють. І найменше вона го
това зважати на думку біль
шості киян.

За цих обставин зарадити 
опозиції і порятувати стольний 
Київ від подальшого перебу
вання, кажучи літописною мо
вою, «на потоку та розграбу
ванні» можуть – бодай теоре
тично – три речі.

Поперше, єдність опозиції, 
про яку не говорить наразі 
тільки лінивий, але не фор
мальна, а реальна, тобто спіль
 на праця на спільний результат 

із максимальною самовідда
чею. Вибори міського голови 
Обухова мають стояти перед 
очима у всіх її лідерів. Адже 
відсутність єдиного кандидата 
від опозиціонерів і конкурен
ція між претендентами в мери 
від «УДАРу» та «Батьківщини» 
не тільки розпорошили голоси 
електорату (першого підтри
мали 21,9%, другого – 17,8%, 
тоді як регіонала – 39,5%) – він 
був демобілізований (явка на 
дільниці становила трохи бі
льше ніж 40%). Схожа ситуація 
спостерігалася і в Києві 2008 
ро  ку – суперництво Віталія 
Кличка та Олександра Турчи
нова між собою відкрила «зе
лену вулицю» Леонідові Черно
вецькому – значна частина лю
дей так само не прийшла голо
сувала, розчаровані безладом у 
таборі противників «косміч
ного мера». 

Подруге, активність опози
ційних сил, яка виходить да
леко за межі суто виборчих 
процесів і боротьби у стінах ВР 
та Київради. Зрештою, депута
 ти 1990 року, які зробили, ма
буть, найбільше корисного для 
країни та столиці, не вдавали 
із себе великих панів, а не со
ромилися стоптаних від участі 

в масових акціях черевиків і зі
рваних у вуличній полеміці го
лосів.

Потретє, тісна співпраця зі 
структурами громадянського 
суспільства. Ідеться не про ре
алізацію схожого на один із 
фройдівських комплексів ба
жання політичних опозиціоне
рів очолити всіх і вся та по
вести народ за собою до вер
шин невимовного щастя, а про 
рівноправну співпрацю, бажа
 но на договірних засадах, із 
тими чи іншими організаці
ями – від незалежних профспі
лок до зоозахисників, від асоці
ацій велосипедистів до охорон
ців старого Києва. У місті ре
ально діють десятки, а то й со
тні різноманітних громадських 
організацій: більших і менших, 

активних і «напівсонних», але 
всі вони вже зараз є точками 
кристалізації людської небай
дужості, прагнення брати на 
себе відповідальність за долю 
столиці (хоч як пафосно це 
звучить), а головне і є втілен
ням того самого «європейсь
кого шляху розвитку», про 
який стільки говорять опозиці
онери. І ще одне: дедалі біль
шої популярності в Києві набу
вають органи самоорганізації 
населення тих чи інших мікро
районів. Що цікаво, провладні 
депутати Київради «окучують» 
їх, а опозиція май  же не помі
чає…

Суто абстрактно, звісно, іс
нує ще й четверта річ, яка спро
можна забезпечити опозиції 
майже автоматичну перемогу в 
столиці та багатьох інших міс
тах країни. Йдеться про сис
тему виборів мера у два тури. 
Свого часу президент Ющенко 
гнівно картав прибічників такої 
ідеї: мовляв, це рецидив радян
щини. Так ось, Віктор Андрійо
вич за своєю звичкою глибоко 
помилявся, переплутавши гріш
 не з праведним: у два тури ме
рів обирають у багатьох держа
вах Європи, оскільки без під
тримки більшості городян очі     
льник міського самоврядуван   
ня ефективно працювати не 
може. Але в Партії регіонів не 
йдеться про такі тонкощі: голо
вне, щоби інтереси її членів за
лишилися задоволеними. Тому 
вибори будуть в один тур, і бити 
у ціль треба буде влучно та 
сильно.

Зо два десятки років тому 
один із соціологів відзначив 
цікаву закономірність: Київ 
випереджає в часі загальноу
країнські тенденції приблизно 
на піврокурік, показуючи всій 
Україні її найближчі перспек
тиви. Справді, мало хто нині 
пам’ятає, скажімо, що в бе
резні 1991го столиця відпо
віла «ні» на референдумі про 
збереження СРСР, а в грудні за 
незалежність проголосувала 
вже вся країна. І поява «двічі 
космічного мера» стала знако
вою, символізуючи собою роз
порошеність та недієздатність 
демократичного табору. Отже, 
питання питань: що проде
монструє Київ на виборах 
міського голови і який вектор 
руху задасть він країні цього 
року? 
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Громадянське суспільство та його вороги
Формування 

повноцінного 
громадянського 

суспільства в Україні 
залишається потребою 

часу, адже нинішні 
громадські організації 

не можуть стати  
його основою –  

вони  
обслуговують  

спонсорів 

імітатори й пристосуванці, які 
перетворили громадську діяль
ність на підвид бізнесу, в основі 
якого – пошук грантів і напи
сання звітів.

ПРеДСТАВНИКИ СУСПІЛьСТВА
Поняття громадянського сус
пільства невіддільне від сучас
ного розуміння демократії. Де
мократичний режим – це не 
лише чесні вибори, формальні 
процедури і взаємний контроль 
органів влади та політиків. Це 
ще й можливість вільної реалі
зації інтересів громадян, розви
тку їхнього потенціалу та ефек
тивного впливу на посадовців. 
Власне, влада має обслугову
вати суспільство, виконуючи 
для нього державні функції. 
Свої інтереси громадяни реалі
зовують як самостійно, так і 
об’єднуючись у групи зі статусом 
інститутів громадянського сус
пільства. Саме на останні в роз
винених країнах припадає ле

вова частка нових ідей, які вини
кають у соціумі; виконання соці
альних функцій, організація 
громадянської взаємодопомоги; 
взаємодія з державою та бізне
сом для ефективного й прозо
рого вирішення нагальних пи
тань. Інтелектуали та «фабрики 
думки» – аналітичні центри – 
відіграють у такій системі відно
син важливу роль: знаходження 
нових шляхів розвитку суспіль
ства, визначення справжнього 
коріння проблем, із якими сти
каються (чи які породжують) 
влада й бізнес. Вони ж таки ви
ступають моральними автори
тетами чи інтелектуальними 
центрами для громадських ру
хів, які прагнуть покращити си
туацію в країні.

Формально в Україні таких 
інститутів чимало. До 2011 року  
органи юстиції легалізували 
близько 50 тис. громадських 
(66% загальної кількості) та бла
годійних (31%) організацій. 

К
оли Карл Поппер писав 
свою працю «Відкрите 
суспільство і його во
роги», яка є одним із на

ріжних каменів ідеології сучас
ного європейського лібера
лізму, небезпеки для громадян
ського суспільства очікували з 
різних боків. Становленню 
спільноти вільних громадян, 
здатних об’єднуватися для за
хисту своїх прав, перешко
джали як державні органи, ко
трі шукали виправдання влас
ному існуванню, розширенню 
своїх штатів та витрат (а заодно 
й корупційних можливостей), 
так і пасивність громадян, «під
данська» політична культура 
(якій притаманне некритичне 
ставлення до влади), патерна
лізм і традиції, сформовані в 
певних соціумах.
Усе це справедливо і для Укра
їни. Та не меншої шкоди по
станню повнокровного грома
дянського суспільства завдають 

Автор: 
 Ігор 

Кондратенко
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БІЛьШІСТь ГРОМАДСьКИХ 
ОРГАНІЗАЦІй ЗАСНОВАНА 
ПРОФеСІйНИМИ 
«ГРАНТОїДАМИ»

Громадянське суспільство та його вороги
Із громадських організацій фіз 
куль  турноспортивні станов
лять 18%, професійного спряму
вання – 15%, молодіжні –11%, 
ветеранів та інвалідів – 9%, 
культурнопросвітницькі – 7%, 
об’єднання, створені на етнічній 
основі, – 5%, правозахисні – 5%. 
Наприкінці 2011го загально 
українських організацій налічу
валося 3,5 тис., причому сьому 
частину з них було сформовано 
за останні два роки.

Уже в такому широкому ви
значенні криються проблеми. 
Під один «дах» звели й реліктів 
радянської епохи – професійні 
спілки чи «творчі об’єднан
 ня», – й ініціативи громадян
ської дії (організації, засновані 
для вирішення конкретної про
блеми чи контролю за діями 
влади), й чимало інших. Кожна 
з цих категорій – тема для окре
мої розмови, адже більшість із 
них далекі від повноцінного ви
конання цілей, які декларують.

Однак чи не найбільше пре
тензій до організацій, які за 
суттю своєю мали б виступати 
зразком для інших, інтелекту
альним та моральним авангар
дом суспільства, – об’єднань 
митців, учених, експертів, які на
зиваються дослідними чи аналі
тичними центрами. Саме вони 
наділені потенціалом для фор
мування нових цінностей, стан
дартів і знань та чітких рекомен
дацій щодо їх упровадження в 
життя. А з того, кому багато дано, 
як відомо, багато спитається.

КОМУ ПОТРІБНА 
НеЗАЛежНА ДУМКА?
У суспільстві є запит на діяль
ність недержавних інститутів – і 
що більш авторитарною є влада, 
то сильнішим інтерес до альтер
нативної думки. Як показують со
ціологічні дослідження Міжна
родної фундації виборчих систем 
(IFES) в Україні, якщо 2005 року 
думку про потрібність недержав
них інститутів підтримував 41% 
респондентів з усіх регіонів кра
їни, то 2011го цей показник зріс 
майже вдвічі (до 76%).

Однак пропозиція, яка задо
вольнила б цей попит, лишаєть   
ся неадекватною. Цьому є як 

об’єктивні, так і суб’єктивні пояс
нення. Поперше, джерела фі
нансування для незалежних гро
мадських організацій обмежені. 
А подруге, більшість із них за
снована професійними «грантої
дами», які перетворили громад
ську активність на різновид влас
ного бізнесу.

Українське законодавство не 
дає підприємцям відчутних сти
мулів жертвувати кошти на роз
виток статутної діяльності гро
мадських організацій (на відміну 
від більшості розвинених країн, у 
нас податкових послаблень такі 
пожертви не приносять). Відтак 
громадські організації мають не
багато способів дістати фінансу
вання своєї діяльності. Перший: 
звернутися по державні кошти. 
Другий: переконати бізнес у не
обхідності свого існування й ко
рисності продукту, який вони  
випускають. Третій: отримати 
грант від міжнародних або іно
земних донорів.

Із кожним варіантом вини
кають свої проблеми.

У розвитку незалежної думки 
має бути зацікавлена держава. 
Зрештою, в більшості розвине
них країн саме на держзамов
лення  дослідні центри ведуть як 

фундаментальні, так і прикладні 
дослідження. Однак в Україні на 
підтримку громадських органі
зацій щороку виділяють в межах 
0,05–0,1% від близько 300 млрд 
грн – загального обсягу витрат 
головного кошторису. Та й ці 
суми розподіляються згідно із 
загальними закономірностями, 
характерними для держзакупі
вель (із відкатами до 70% та «роз
пилюванням» коштів між «сво
їми»). Крім того, чиновники 
часто не довіряють представни
кам громадських організацій, 
вважаючи їх «чужаками», дале
кими від реальної проблематики 
державного управління (останнє, 
до речі, часто справедливо). По

садовцеві легше організувати 
при своєму органі «ручну» «гро
мадську раду», аніж спілкува
тися з незалежними експертами.

НАВІщО ВОНО БІЗНеСУ?
Оскільки підприємці не бачать 
стимулів підтримувати громад
ську активність як таку (за від
сутності податкових пільг тощо), 
вони повинні зрозуміти, навіщо 
їм діяльність конкретних орга
нізацій. З одного боку, це може 
бути своєрідний піар – демон
стрування, насамперед, захід
ним партнерам «передового ха
рактеру» власного бізнесу.

У цьому переліку – фонд 
«Ефективне управління» (бли 
зь  кий до Ріната Ахметова), 
структури та ініціативи Віктора 
Пінчука (зокрема, Ялтинський 
форум YES), Петра Порошенка 
та інших. Визначальна риса цих 
структур – проведення помпез
них заходів, на яких демонстру
ють включеність їхніх спонсо
рів до «кіл планетарного зна
чення». Для цього Пінчук, до 
речі, привозить до Ялти знаме
нитостей, а Ахметов спонсорує 
залучення експертів зі світовим 
ім’ям до написання чергових 
«планів розвитку країни» чи 
«енергетичних стратегій».

Головний негатив такої ді
яльності в тому, що на виході – 
пустопорожні тексти, які годі 
застосувати в реальності, й від
волікання уваги та ресурсів сус
пільства від справжніх проблем 
країни. Зокрема, це стосується 
ЗМІ: журналісти (навіть ви
дань, що пишаються своєю 
об’єктивністю і безсторонністю) 
відвідують такі заходи й висвіт
люють їх. Поєднання піарів
ської практики в проведенні 
цих заходів та висвітлення їх 
перебігу в стилістиці світського 
рауту (здебільшого без критики 
організаторів чи залучених 
ними осіб) перетворює обгово
рення справді важливих про
блем на обмін самопрезентаці
ями.

Є інші, «змішані» варіанти 
співпраці бізнесменів і громад
ських організацій. Наприк  лад, 
Миколу Мартиненка вважають 
одним із основних спонсорів не 
лише Арсенія Яценюка, а й Цен
тру імені Олександра Разумкова. 
Ця організація позиціонує себе як 
позаполітична, формує велику 
частину бюджету за рахунок 
грантів, однак наявність «екс
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Неспроможність політичної 
опозиц формують запит на громадські 
організац

41% 76% 41% 76% 
2005 рік 2011 рік2005 рік 2011 рік

українців після 
Помаранчевої революц� 

вважали потрібними 
недержавні громадські 

організац�

громадян вважали 
недержавні організац� 
потрібними на другому 

році президентства 
Януковича

За даними соціологічних досліджень Міжнародної фундац� виборчих систем (IFES) 
в Україні

Кількість всеукраїнських громадських 
організацій, зареєстрованих 
Мін’юстом, швидко 
зростає 

*на кінець 
відповідного 
року

1990                   1994                    1999                 2004                  2009                  2011

19* 477

1079

1927

3024

3526

клюзивного» бізнесфінансу  ван
 ня може витворювати межі для 
свободи й незалежності, щó вже 
незабаром має шанс проявитися в 
перебігу виборчої кампанії.

Натомість прикладів цивілі
зованого партнерства між бізне
сом і громадськими організаці
ями бракує. І питання не лише в 
небажанні підприємців витра
чати кошти. Річ у тім, що громад
ські організації рідко мають що 
запропонувати потенційним за
мовникам. Загальні рекоменда
ції у стилі «щоб мишей не їли хи
жаки, вони мають стати їжач
ками» компаній не цікавлять; а 
прикладних досліджень належ
ної якості не проводить, далебі, 
жоден із численних «центрів» чи 
«інститутів». Як приклад можна 
згадати Міжнародний центр 
перспективних досліджень. За 
2010 рік ця організація «освоїла» 
кошти на 13 проектів, проте 
ефективність такої бурхливої ді
яльності майже нульова: ані гли
бинних досліджень проблем еко
номіки чи управління, ані реалі
зованих рекомендацій публіці 
надано не було.

КВІТИ НА БеТОНІ
Найбільш контроверсійним спо
собом підтримки громадських 
організацій залишається залу
чення грантів від міжнародних 
або іноземних донорів. Бодай 
тому, що від перших років існу
вання нашої держави саме вони 
були єдиним джерелом коштів 
для незалежних організацій.

Основні грантодавці – пред
ставництва і спеціалізовані 
струк  тури для виділення між

народної допомоги США, Євро
пейського Союзу, провідних 
країн ЄС, всесвітньо відомих 
приватних донорів (насамперед, 
Джорджа Сороса) та кілька ін
ших організацій. Їхня роль у 
становленні незалежних гро
мадських організацій як таких є 
вирішальною. Підтримка, на
приклад, фондом «Відроджен
 ня» та західними інституціями 
міжнародної допомоги дозво
лила на початку 1990х узагалі 
виникнути такому інституту, як 
громадська організація. Утім, із 
плином часу й розвитком укра
їнського суспільства у відноси
нах між донорами та об’єд 
наннями громадян накопичу
ється чимало проблем.

Відразу відкиньмо попу

лярну серед деяких прихильни
ків нинішньої влади тезу про ні
бито обслуговування грантодав
цями «інтересів Заходу» на 
шкоду Україні. До багатьох авто
рів таких «версій» варто зверну
тися із запитанням, на які цілі 
вони витрачають російське фі
нансування, яке отримують 
(див. Тиждень, №9/2011). 
Звісно, фонди, які є частиною 
державних організацій конкрет
них країн, просувають їхні інтер
еси. Іноді некритичне їх сприй
мання певними гранто  отри  му 
вачами призводить до дивних 
випадків. Хрестоматійний при
клад – поверховокритичні сен

тенції історика Ярослава Гри
цака щодо ОУН–УПА, які пояс
нюють його спів  працею з поль
ськими фондами. Втім, у полі
тичних питаннях західні країни 
об’єктивно зацікавлені в демо
кратичності (а отже, стабільності 
й економічному розвитку) Укра
їни, щó збігається з інтересами й 
нашого суспільства.

Проблеми «грантового» 
гро  мадянського суспільства – в 
іншому. Найбільша з них не 
стосується власне грантодавців. 
Адже grantsucking (некритичне 
сприймання відповідних про
грам, перетворення отримання 
коштів на самоціль тощо) – не 
український термін. Річ у тім, 
що в демократичних державах 
гранти – не основне, а допо
міжне джерело фінансування 
громадянського суспільства. В 
Україні ж ані держава, ані біз
нес не сприяють громадським 
організаціям – зі згаданих 
вище причин. Тому грантодав
цям доводиться виконувати не
властиві функції. Однак забез
печити повноцінний розвиток 
громадянського суспільства у 
45мільйонній країні, розподі
ляючи гранти у $3–20 тис., 
рідше – $50–100 тис. і більше, 
на період 6–12 місяців (рідше – 
довше) неможливо у принципі.

Те, що було необхідним на по
чатку незалежності, призводить 
до певних викривлень після 
20 років існування держави.

Поперше, отримування 
грантів стало індивідуальним 
бізнесом. Утворилася група лю
дей (здебільшого в Києві, мен
шою мірою в регіонах), які роз

ОТРИМУВАННя ГРАНТІВ 
СТАЛО ІНДИВІДУАЛьНИМ 
БІЗНеСОМ

80% 
українців, за да-

ними Інституту со-
ціології НАНУ, досі 
не є членами жод-
ної з громадських 
організацій. Хоча 

за формальним по-
казником кількості 
ГО Україна майже 
не відстає від за-
гальноєвропей-

ського рівня
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глядають їх як джерело доходів. 
Для них головне – вчасно підго
тувати звіт і встигнути на чер
говий конкурс. Звідси – тисячі 
«центрів однієї особи», які 
одержують кошти на порожню 
діяльність типу «брошура – 
круглий стіл – публікація», пи
шучи фактично в шухляду, од
нак здобуваючи нові й нові 
гранти. Певні сфери активності 
(якот публікація друкованої 
продукції) стали джерелом до
даткового збагачення (через ви
пуск меншої кількості примір
ників тощо). Коли подивитися 
на публічний звіт будьякого 
великого донора, в очах рябіє 
від усіляких «центрів» та «ін
ститутів», про які лише з цього 
джерела й відомо. Якщо донор
ські організації не вестимуть 
належного контролю якості 
продуктів, за які платять, таке 
паразитування триватиме.

Друга проблема пов’язана 
якраз із певною викривленою 
залученістю грантових установ 
до українських громадських і 
політичних реалій. Так, із тра
диційних грантоспоживачів 
формуються своєрідні «групи 
підтримки»: здобувачі кажуть 
донорам те, що вони хочуть 
чути, а ті виділяють додаткові 
кошти, щоб фактично переко
натися у своїх версіях. Водночас 
не виключена підміна понять.

Деякі організації можуть 
шукати зближення з певними 
представниками влади. Напри
клад, Інститут світової полі
тики, який отримує допомогу 
від Фонду аналітичних центрів 
(Think Tank Fund), фонду «Від
родження», USAID, інших доно
рів, розробляє проекти в галузі 
енергетики зі структурами, які 
пов’язують з Андрієм Клюєвим. 
Це могло б бути прикладом вда
лого поєднання фінансування з 
різних джерел, якби не деякі 
феномени. Наприклад, до ви
року Тимошенко директор цієї 
структури Альона Гетьманчук 
підготувала для The New York 
Times статтю, де за об’єктивну 
істину видавано було доволі 
сумнівні тези. Наприклад, про 
те, що експрем’єр насправді бу
цімто зовсім не серйозний су
перник для Януковича (на від
міну, скажімо, від Яценюка). А 
нещодавно ця сама авторка 
опублікувала блог на «Україн
ській правді», в якому обстою
вала неефективність санкцій 

проти керівництва держави: 
мовляв, вони ж не подіяли на 
білорусів (оминаючи той факт, 
що істеблішмент Білорусі наба
гато менш «укорінений» у Єв
ропу – рахунками, навчанням 
дітей, бізнескон  тактами, – ніж 
український). Повз такі при
клади грантодавці проходять, 
не роблячи висновків.

Нарешті, третя проблема – 
певна кадрова нерозбірливість 
донорських організацій, яка 
перетворює підтримані ними 
програми на своєрідний «від
стійник лузерів». Наприклад, 
Олег Рибачук, який продемон
стрував нездатність провести 
будьякі конкретні рішення на 
посадах віцепрем’єра з євро
пейської інтеграції (2005) чи 
глави Секретаріату президента 
України, залишається одним із 
найактивніших грантоотриму
вачів, він і його команда по 
в’язані з мережевими ініціати
вами на кшталт «Новий грома
дянин» тощо.

СПІВПРАЦя МІж СеКТОРАМИ
Ці та подібні до них проблеми 
показують: намагання розбуду
вати громадянське суспільство, 
покладаючись лише на гран
 ти, – це спроби висаджування 
квітів на бетоні. Така флора по
требуватиме постійного на
гляду й перетвориться на не
життєздатну, вимагаючи дедалі 
більше уваги та ресурсів. Щоб 
громадянське суспільство в 
Україні розвивалося повно
цінно, спочатку має бути при
брано бетон, який його сковує.

Отож, за логікою, один із на
прямів, – це створення прозорої 
структури розподілу державних 
замовлень на дослідження гро
мадських організацій. Це має 
бути частиною реформи системи 
держзакупівель, і об’єднанням 
громадян слід звертати увагу по
літиків на те, щоб відповідні га
рантії містились у їхніх передви
борних програмах.

Інший напрям – зацікавити 
підприємців. Бізнес (насамперед 
середній і неолігархічний вели
кий) та громадські організації 
мають знайти точ  ки дотику, 
сфери спільних інтересів, у які 
перший вкладав би ресурси, а 
другі – інтелект і здатність зна
ходити нові (але реальні) відпо
віді на наявні проблеми. Для 
стимулювання такого пошуку 
можливо запозичити механізм, 

який діє в багатьох західних 
країнах. Зацікавлені в певних 
суспільних змінах підприємці 
могли б створювати «надглядові 
ради», погоджуючи напрями 
дос  ліджень і фінансуючи кон
кретні результати.

А грантодавці (як міжна
родні чи іноземні, так і вітчиз
няні) могли б звертати увагу на 
підтримку нових організацій 
(доки вони доведуть свою жит
тєздатність), а також, навпаки, 
брати участь у масштабних про
ектах: із розробки системи при
кладних змін, необхідних для 
досягнення нашою державою 
європейських стандартів у кон
кретних сферах; з ознайом
лення перспективних дослідни
ків, лідерів думок, громадських 
активістів з України (особливо 
«на місцях») із конкретним до
свідом західних країн; а також в 
інших, спрямованих на сис
темну підтримку змін у дер
жаві, а не на їх імітацію. 

ГРОМАДяНСьКА ФІКЦІя

Реальну відсутність громадянського суспільства кла-
сична мафіозна спайка великого капіталу та чиновниць-
кої бюрократії використовує для створення ілюзії існу-
вання демократичних інститутів та безпосередньо для 
вирішення власних бізнес-проблем.
«В Україні діє ціла система ручних нібито громадських 
організацій, – стверджує активіст Сергій Гендлевський. – 
Їх створюють конкретні фінансово-промислові угрупо-
вання, підприємці або навіть просто чиновники, які не 
бути бізнесменами в наших умовах апріорі не можуть, з 
метою захисту своїх інтересів у публічній сфері. 
Взагалі-то, не можна сказати, ніби такого немає на За-
ході – там теж діє ціла мережа фікційних громадських 
організацій, насправді фінансованих певними компані-
ями з метою впливу на громадську думку в спосіб уки-
дання до суспільного дискурсу певних тез, тверджень і 
тем. Особливо це характерно для фармацевтичної та 
екологічної сфер. Одначе там цей недолік компенсується 
переважною більшістю реальних ГО, що об’єднують 
справжніх активістів, яких дійсно цікавить відповідна те-
матика. А в нас більшість громадських організацій безпо-
середньо пов’язані із замовниками або взагалі ними 
створені. Ще вони в тісному контакті з тіньовими піарни-
ками політиків. Чимало є і таких ГО, які не працюють по-
стійно на одного замовника, а просто продають свої по-
слуги для проведення певної кампанії». 
За інформацією Тижня, ціла мережа таких організацій 
діє при Кабінеті Міністрів та Верховній Раді. Їхня голо-
вна мета – за вказівкою згори намагатися вкидати  
в суспільну думку потрібні на даний момент тези, ініцію-
вати законопроекти, критикувати опонентів, підтриму-
вати необхідний градус уваги та дискусії щодо теми, в 
якій зацікавлені замовники. Голови таких ГО – найчас-
тіше «зіц-керівники», а то й не прикрито помічники на-
родних депутатів чи працівники апаратів міністерств. 
Особливо характерні такі організації для соціальних 
сфер, які не асоціюються з фінансовою вигодою та ве-
ликими грошовими потоками, – спорту, медицини, 
освіти, соціальної політики тощо. Натомість замовники 
із «грошових» міністерств – фінансів, вугільної промис-
ловості, економіки – віддають перевагу кишеньковим 
експертним центрам і аналітикам.

Про-
довження теми 

на стор. 16-21
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Допоможіть собі самі

Н
а жаль, в Україні зараз є певний дефіцит де
мократії, що дедалі зростає. Це схоже на 
снігову лавину, яка стає такою непередбачу
ваною і небезпечною, що ваша держава 

просто зникає зі свідомості Європи. Там і раніше 
дуже мало знали про вас, а тепер майже не цікав
ляться. Проте я не просто маю оптимізм щодо 
України, а наголошую на ньому. Бо коли працював 
тут, то побачив багато надзвичайно розумних і та
лановитих людей, які хочуть і можуть змінити 
свою країну. 
Я переконаний, що демократичні зміни в ній здій
снюватимуть не політичні еліти, які показали, що 
вони непридатні та неспроможні, а саме грома
дянське суспільство. У вас немає зараз таких пар
тій, які функціонували б на основі проекту пере
творення України на демократичну державу. Маю 
на увазі не тільки команду, яка зараз править, а 
всіх, хто здобув владу за роки незалежності. І 
представники молодого партійного покоління та
кож поводяться, як уся ваша політична еліта, тож 
не думаю, що в них з’явиться можливість зміни
тися.
Зміни можливі тільки через розвиток громадян
ського суспільства. Це складно, та не безнадійно. А 
посправжньому ви станете ним тільки тоді, коли 
у свідомості кожного індивідуума визріє думка, що 
держава – це не Банкова, не Грушевського, це ви 
всі разом. Треба знайти мужність приймати смі
ливі рішення, і я вважаю, що врештірешт так і 
буде в Україні. Люди вже не 
хочуть жити так, як раніше. Я 
знаю, що у вас багато грома
дянської активності, коли лю
ди почуваються відповідаль
ними за те, що відбувається в 
країні. Та громадянського сус
пільства ще не існує, бо основа 
для цього – взаєморозуміння і 
взаємодія всіх структур та 
проектів. 
Молодь України має формуватися як май
бутнє держави і розробляти програми її пере
творення, опікуватися такими аспектами гро
мадянського життя, які тут майже не функціону
ють. Наприклад, проблемами екології, освіти, охо
рони здоров’я, поширення ВІЛ/СНІДу тощо. В 
Україні є багато мужніх людей. Проте кожен пра
цює у своєму вузькому колі, за межами якого його 
вже ніхто не знає. Потрібно з цих невеличких ост
рівців зробити щось на кшталт об’єднаного руху. 
Коли я був послом в Україні, ми два роки поспіль 
разом із Фондом Фрідріха Еберта організовували 
контакти та зустрічі німецьких та українських ак
тивістів громадянського суспільства. Тоді 
з’ясувалося, що в Україні понад 500 спільнот, які 
хочуть досягти того самого, чого вже досягнуто у 
ФРН. Тож, попри всі труднощі, які є у вашій країні, 
я залишаюся оптимістом щодо неї. 
Також із величезним пієтетом ставлюся до моло
дого покоління Німеччини. Наші громадянські 

рухи – це продукт повстання молодої генерації 
проти старшої. У них немає досвіду, але вони дуже 
відверто вступають у відносини з демократич
ними засадами. Важливо, що з цих рухів вийшли 
носії нашої демократичної політичної системи та 
суспільної культури. Вважаю, що у вас також це 
можливо. Треба об’єднуватися, контактувати з 
людьми, у яких думки і цілі такі самі, як у вас. 
Так було в Німеччині. Приміром, «зелені» утвори
лися з людей, які переймалися екологією. Нині це 
серйозна партія, яка опікується багатьма питан
нями суспільства. Вони часом дуже відрізняються 
від наших старих партій, таких як Християнсько
демократичний союз чи Соціалдемократична 
партія Німеччини. А зараз, між іншим, з’явилися і 
«пірати», які на останніх місцевих виборах здо
були досить великий відсоток. Це молоді люди, які 
виступають за абсолютну прозорість кожного по
літичного рішення. Вони вийшли з народу, з гро
мадянського руху. 
Система, яку ми називаємо демократією і яка існує 
в Німеччині, забезпечує ухвалення рішень щодо 
того, яке суспільство ми хочемо будувати і хто має 
нами керувати. Ті, кого ми обираємо, мусять вико
нувати саме те, чого від них очікуємо, працювати, 
втілюючи в життя наші бажання і сподівання. Ми 
хочемо, щоб вони реалізовували все, що піде на ко
ристь народу, на користь державі, а згодом ішли у 
відставку. Тут, звичайно, є певна проблема. І в Ні
меччині, і в усіх демократичних країнах посадовці 

вельми неохоче залишають 
свої крісла, забуваючи, що по
сіли їх лише на певний час. 
Владу потрібно обо  в’язково 
контролювати, бо її представ
ники мають певну особли
вість: перестають робити те, 
що обіцяли. Той, кого контро
люють, не може водночас 
бути контролером, тому в 
парламенті необхідна опози

ція. А ще цим має займатися громадянське 
суспільство. Виборці не тільки висловлюють 
свою волю політикам, а мають дуже багато 

додаткових функцій у демократичній системі. 
Бути на місці й казати: пане президенте, чи пане 
канцлере, чи парламентарії, те, що ви робите, не 
відповідає нашим бажанням, звільніть місце ін
шим. Це і є верховенство принципів громадян
ського суспільства. 
Треба об’єднуватися в мережі громадянського сус
пільства. Це може тривати довго, але воно варте 
того. Громадські об’єднання з часом стають парті
ями громадянського суспільства. Така партія ви
никає не тому, що хтось один цього захотів. Це ре
зультат процесу, вони постають із рухів. Погляньте 
на історію європейських партій. Вони створюва
лися знизу вгору. Тоді, коли об’єднується група 
людей за переконаннями – ми хочемо і знаємо, як 
цього домогтися. Упевнений, що саме так творити
меться і майбутнє України. 

ТРеБА ОБ’ЄДНАТИСя  
В ГРОМАДяНСьКОМУ 

СУСПІЛьСТВІ З 
ЛюДьМИ, У яКИХ 
ДУМКИ І ЦІЛІ ТАКІ 

САМІ, яК У ВАС

Автор:  
Дітмар 

Штюдеманн, 
посол 

Німеччини в 
Україні у 

2000–2006 
роках, 

економіст
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СТИХІйНІ ГРОМАДСьКІ РУХИ
Українці демонструють здатність спорадично 
об’єднуватись і протестувати у відповідь на 
суспільні виклики. Останній приклад – де-
монстрації проти насилля, які відбулись у Ми-
колаєві після злочину, жертвою якого стала 
Оксана Макар (див. Тиждень, №12/2012). 
Передували їм виступи в різних містах країни 
із закликом покарати винних у смерті Ігоря 
Індила та протести проти безкарності мажо-
рів. Роль каталізатора в таких заходах віді-
грають журналісти й блогери. Останнім ча-
сом нерідко соціальні медіа не лише поши-
рюють звістки швидше за новинні агенції, а й 
самі стають джерелами інформації. Проте 
найбільш успішною бачиться саме їхня здат-
ність надовго привертати увагу широкої гро-
мадськості до суспільно важливих подій, які 
цілком могли б лишитися не поміченими 
журналістами (не кажучи вже про владу) й за 
інших умов не викликати резонансу. Саме 
блогери робили публічними подробиці 
справи Віталія Запорожця (див. Тиждень, 
№5/2012), розповідали про перебіг слідства 
над людьми, які підірвали погруддя Сталіна в 
Запоріжжі. Вони ж таки поширювали інфор-
мацію про бузувірства мажорів і активізували 
одним кліком інші інформаційні хвилі.

«ДОРОжНІй КОНТРОЛь»
Громадський проект під керівництвом Ростислава Шапошникова 
існує три з половиною роки. Його мета – фіксація порушень прав 
громадян працівниками ДАІ та інших державних служб на доро-
гах країни. Факти порушень та відеозаписи інцидентів виклада-
ють на сайт проекту roadcontrol.org.ua. Також на ньому публіку-
ють результати журналістських розслідувань, описують процес су-
дового оскарження протиправних дій із боку представників МВС, 
розтлумачують нюанси, які можуть виникнути в ході протисто-
яння з владою тощо. Таким чином, тисячі людей по всій країні ба-
чать приклади відстоювання своїх прав і готовий інструментарій 
для цього. Виходить і однойменна друкована газета. Проект не 
раз наражався на гостру критику й паплюження з боку ЗМІ, на-
ближених до міліції. У лютому 2012 року внаслідок судового по-
зову, поданого інспектором ДАІ Геннадієм Гетманцевим (про за-
хист честі, гідності та ділової репутації), сайт було закрито. Проте 
через чотири дні під тиском громадськості суд скасував своє рі-
шення й поновив роботу ресурсу. Серед останніх акцій «Дорож-
нього контролю» – сутичка з працівниками ДАІ в Запорізькій об-
ласті через помічену в міліціонерів пачку підроблених адміні-
стративних протоколів. У суботу 24 березня керівника проекту 
Ростислава Шапошникова (на фото) було жорстоко побито. По-
терпілий переказав слова нападників про замовний характер 
злочину.

Автор: Дмитро Вовнянко, Інна Завгородня 

В активному стані дії та слова
В Україні більшає громадських рухів, які своєю діяльністю 
домагаються не лише усвідомлення суспільством  
та владою певних проблем, а і їх вирішення
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«я ПАРКУюСь, яК ІДІОТ»
Долучитися до руху протидії незаконному паркуванню може 
кожен, кого дістали автомобілі, які заважають пішоходам, 
трамваям та дитячим візочкам і просто псують настрій зако-
нослухняним громадянам. Для цього достатньо озброїтися 
папером, ножицями та клеєм або придбати готові наліпки й 
висловити таким чином своє ставлення до безвідповідальних 
осіб за кермом. Українські активісти поширеного у світі руху 
креативні у виявленні свого протесту проти нахабних водіїв, 
багато хто виготовляє наліпки самостійно. Причому підтри-
мують цей рух не лише пішоходи, а й законослухняні водії, 
які не дозволяють іншим займати відразу два паркувальні 
місця (див. Тиждень, №7/2012). Активісти проекту заклика-
ють фотографувати номерні знаки правопорушників і вистав-
ляти їх на загальний огляд в інтернеті, зокрема на порталах 
blackcars.com.ua, blonde.in.ua та parklikeidiot.com.ua.

«Не БУДь БАйДУжИМ!»
Цей рух з’явивсь у 2005 році, а від 2006-го діє як гро-
мадська організація. Її мета – різноманітними музич-
ними, літературними та просвітницькими акціями пере-
творити нашу державу на Україну. Викорчовуючи шаро-
варщину й совковість із уявлень про національну куль-
туру, активісти поширюють альтернативні погляди на 
неї, закликають співвітчизників переходити на україн-
ську в щоденному спілкуванні, а також відстоюють свої 
мовні права, зокрема й у споживацькому сегменті. Ді-
яльність руху присвячена переважно українській мові, 
проте не «калиновій і колисковій», а «кльовій, фірмо-
вій». Водночас волонтери дистанціюються від правора-
дикальних організацій, наполягаючи на тому, що поєд-
нують патріотизм зі здоровим глуздом. Цей рух не під-
тримує жодної політсили, одначе активно виступає 
проти політиків, які чинять наступ на вивчення україн-
ської мови та літератури у школах або цензурують під-
ручники з історії. Так, створений його волонтерами 
мультимедійний диск-підручник «Карпатська Україна» 
має стати альтернативним до табачниківського уроком 
історії, впродовж року його отримають 100 тис. десяти-
класників. Активістами й друзями громадського руху 
окрім звичайних добровольців є відомі письменники, 
музиканти, спортсмени та журналісти.

АСОЦІАЦІя 
ВеЛОСИПеДИСТІВ КИЄВА
Ця громадська організація послі-
довно відстоює права велосипе-
дистів і домагається для них мож-
ливості безпечно пересуватися 
столицею (див. Тиждень, 
№37/2011). Ініціативна група, яка 
існує від 2004 року, зареєстру-
вала свою діяльність у 2008-му. 
Активісти беруть участь у від-
критті й облаштуванні паркуваль-
них місць для роверів, залучають 
бізнес до створення офісів зі зруч-
ностями для велосипедистів (є де 
поставити свій двоколісний тран-
спорт і прийняти душ). Окрім того, 
волонтери ініціюють внесення 
змін до нормативних документів, 
а також здійснюють громадський 
контроль над проектуванням і 
прокладанням велодоріжок.
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«УКРАїНА БеЗ ХОЛОПІВ»
Громадська ініціатива створена 
влітку 2011 року в Донецьку журна-
лістом та блогером Павлом Колес-
ником (див. Тиждень, №47/2011 та 
№4/2012). Її прихильники виступа-
ють проти різноманітних порушень 
прав громадян у щоденному житті: 
реалізації прострочених продуктів у 
торговельних мережах, заборони за 
фотозйомку, незаконного збирання 
грошей на паркувальних майданчи-
ках тощо. Окрім іншого, в січні учас-
ники ініціативи захищали право до-
нецьких уболівальників приносити 
на матчі вітчизняних команд Дер-
жавний прапор України. Проект не 
передбачає керівників та організа-
торів – кожна людина особисто від-
повідальна за свої дії. Будь-хто з 
учасників може додавати репортажі 
про захист своїх громадянських 
прав на сайт bezholopov.com. Ця ді-
яльність викликає опір власників 
торгівельних мереж. На представни-
ків руху не раз подавали до суду. У 
січні 2012 року охорона донецького 
супермаркету «Сокол» побила групу 
громадських активістів та журналіс-
тів Тижня під час рейду з метою по-
шуку прострочених товарів. Однак 
після рейдів та фото- й відеофіксації 
порушень прав споживачів адміні-
страції більшості закладів прийма-
ють із полиць прострочені продукти. 
Деякі з них під тиском громадського 
руху дозволили фотографувати у 
своїх приміщеннях. 

«ЗБеРежИ СТАРИй КИїВ»
Ініціативна група була створена у вересні 2007 року як реакція на спробу МЗС звести багатоповерхівку біля Пейзажної алеї, 
на території Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» (див. Тиждень, №14/2008, №8/2011). Лі-
дер – журналіст Ігор Луценко. Пізніше активісти поширили діяльність на інші випадки незаконних забудов, що псують ланд-
шафт міста та зовнішній вигляд історичного центру столиці, загрожують киянам. В активі групи – скасування спорудження бу-
динку на Пейзажній алеї та го-
телю на Прорізній, до того ж в 
останньому випадку було заси-
пано вже викопаний котлован. 
Водночас її представники твердо 
тримаються осторонь від «заро-
бітчанських» акцій, коли певні 
структури влаштовують протести, 
аби шантажувати забудовників, 
вимагаючи в них квартири або 
гроші. Ще один напрям діяльності 
– сприяння простим киянам, що 
борються проти незаконних забу-
дов свого подвір’я. Так, було на-
дано допомогу ініціативній групі 
громадян на чолі зі Світланою Тол-
стушко, яка зуміла добитися від-
мови від зведення 14-поверхівки 
на місці спортивного майданчика 
за адресою Лук’янівська, 77. 
Останні акції групи «Збережи ста-
рий Київ»: боротьба проти нової 
забудови Пейзажної алеї, скверів 
імені Феодори Пушиної та «Ян-
варський».
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ОБ’ЄДНАНА ІНІЦІАТИВНА  
ГРУПА АВТОВЛАСНИКІВ КИЄВА
Створена у грудні 2009 року об’єднанням ініціативних груп 
автовласників зі стоянок та гаражних кооперативів столиці. 
Останні почали з’являтися 2007-го, аби захистити наявні 
авто стоянки, адже у зв’язку з невизначеним правовим ста-
тусом виникла загроза їх відторгнення на користь забудов-
ників. Побоювання виявилися небезпідставними, позаяк 
наприкінці 2007-го – на початку 2008-го в місті відбулася 
серія рейдерських захоплень. Як наслідок – 2010-го на ба-
лансі Київської міської спілки автомобілістів (організації, що 
керує автостоянковим господарством столиці) залишилося 
лише 9 стоянок із 49. Це підштовхнуло власників авто до рі-
шучих дій. У грудні 2009-го активісти висловили недовіру 
тодішньому керівництву Спілки й обрали нове на чолі з Во-
лодимиром Віровцевим. Однак згодом на Віровцева було 

вчинено за-
мах, майже 
всім активіс-
там погро-
жували, а 
машину од-
ного з них 
обстріляли 
невідомі. 
Наразі 
члени 
об’єднаної 
ініціативної 
групи ведуть 
боротьбу як 
проти забу-
довників, 
так і проти 
намірів 
КМДА підпо-
рядкувати 
собі все ав-
тостоянкове 
господар-
ство міста.

ХАРКІВСьКА еКОЛОГІЧНА  
ГРУПА «ПеЧеНІГИ»
Значного резонансу діяльність цієї природоохоронної ор-
ганізації набула через протистояння з харківською вла-
дою під час вирубування дерев у парку імені Ґорького, яке 
начебто проводили задля будівництва траси, потрібної 
для чемпіонату Євро-2012. Тоді бригади лісорубів відмов-
лялися надавати екологам дозвільні документи на будів-
ництво дороги. Коли ж активісти таки не дозволили ни-
щити насадження, вони зазнали нападів із боку невідо-
мих осіб. Під час інцидентів за повної байдужості правоо-
хоронців були побиті кілька десятків небайдужих. Звер-
нення до громадськості й відкриті листи до президента ні-
чого не дали – зупинити вирубування не вдалося. Однак 
до ситуації було привернуто увагу багатьох людей в Укра-
їні та за її межами. Група виступає також проти вирубу-
вання дерев у міському лісопарку, на розподільній смузі 
Московського проспекту, на проспекті Ґаґаріна тощо.

ПРАВОЗАХИСНИй ЦеНТР «СВОБОДА»
Центр був створений 2004 року в Житомирі під-
приємцем Віктором Котенком для дослідування 
кримінальних справ, безпідставно закритих пра-
воохоронцями, та розслідування випадків пору-
шень прав громадян представниками влади. По-
штовхом до його формування стало зіткнення 
підприємця з вимаганням хабарів та відкатів із 
боку державних органів. На хвилі акцій протесту 
проти нечистих на руку чиновників було засно-
вано газету і власне Центр, до якого постійно 
звертаються люди, що зазнали кривди унаслідок 
неправомірних дій посадовців та правоохорон-
ців. Він здійснює розсилку матеріалів до загаль-
нодержавних ЗМІ, Генпрокуратури та Централь-
ного управління СБУ. Саме його активісти надали 
розголосу історії Анни Ковальчук, чий син помер 
від міліцейських тортур. Справу вперто відмовля-
лися розслідувати в Україні, тому волонтери про-
водили акції біля ГПУ та будівлі ООН. Ухвалу на 
користь жінки виніс Європейський суд з прав лю-
дини. За оцінкою Центру, юридичне завершення 
мають близько 30% розслідуваних ним справ. 
Нині під увагою Центру – нові факти тортур та 
жорстокого поводження із громадянами з боку 
працівників МВС.
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П
ідприємства у плановій 
економіці, як відомо, 
майже не модернізу
ються. Їхня доля не ціка

вить бюрократів – неформаль
них власників соціалістичного 
майна. Побудовані за держпла
ном виробничі об’єкти з часом 
стають збитковими, але це ні
чого не змінює: їх вводять у 
ранг недоторканних – планово
збиткових – і перебирають на 
утримання держави. Так, у Ра
дянському Союзі збитковими 
були вугільні шахти, електро
станції, гірничозбагачувальні 
підприємства, цегляні заводи, 
виробництва мінеральних до
брив та багато інших. 

Приватизація державних під
приємств, що здійснюється в 
Україні після відходу від плано
вого соціалізму, на жаль, не зру
шила воза з місця. Модернізації 
немає, промислові підприємства 
розвалюються, інфраструктурні 
споруди іржавіють. Половина 
об’єктів збиткові, не платять по
датків, не відраховують грошей 
до пенсійного фонду. На маши
нобудівних заводах і фабриках 
одягу фактично зайнято щонай
більше 10–20% робочих місць, в 
інших виробничих галузях си
туація не краща. За таких показ
ників керівники цих підпри
ємств (а серед них і приватизо
вані, і орендовані, і державні) 
ними не управляють. Принай
мні збільшити чисельність пра
цюючих, запропонувати нову 
продукцію світовим ринкам і 
знизити енергомісткість еконо
міки не можуть.

Критична ситуація у вугіль
ній промисловості. Більшість 
об’єктів тут на безпосередньому 

утриманні уряду і є не просто 
збитковими. Вони не амортизу
ють кошти для ремонтних робіт 
і технічної перебудови копалень. 
Гроші на це виділяє бюджет. 
Коли вони надійдуть, невідомо, 
чи вистачить їх і чи не розкра
дуть та не перехоплять по дорозі 
на інші потреби, немає жодних 
гарантій. Зате власні витрати са
мих шахт стають відносно мен
шими. Цей атавізм був дикун
ським навіть для соціалістичної 
епохи. Ніби то не виробництво, 
яке має бути самоокупним, а пу
блічні бібліотеки чи школи, які 
без державного фінансування іс
нувати не можуть. Наслідки очі
кувані: зношеність обладнання 
страшенна; «дешевим» штучно 
визнається вугілля, яке видобу
вається на надзвичайних глиби
нах, де людина не може перебу
вати довше ніж дві години і яке 
щороку коштує десятків, а поде
коли сотень життів. І останнє – 
на утримання такої пекельної 
галузі бюджет витрачає нині 
майже 20 млрд грн дотацій та 
прямих покриттів збитків.

Дуже підозріла, непрозора 
модель відновлення виробни
чого капіталу застосовується й у 
більшості інших галузей енерге
тичного комплексу. Тут також 
не нараховують амортизації і 
сподіваються на бюджетне утри
мання. Проте для потреб елек
тростанцій та електромереже
вих підприємств за рахунок спе
ціальних надбавок до тарифів на 
електроенергію (які, зрозуміло, 
оплачують споживачі) утворю
ють галузеві позабюджетні 
фонди. Вони не належать ком
паніям, ними розпоряджаються 
енергетичні сановники. Їхнє 
призначення – здійснення капі
тальних інвестицій у розвиток 
станцій, у ремонтні роботи, ути
лізацію відходів, демонтаж бло
ків тощо. Це ще один рудимент 
радянської планової моделі, 
який українському енергетич
ному клану вдалося протягти 
через усі уряди й усіх президен
тів. Оскільки такі фонди не є 
складовими бюджету, вони не 
підлягають громадському і пар
ламентському контролю, а тому 

ерозія капіталу – передумова 
деградації економіки 
Збереження застарілих підприємств і совкових технологій є 
причиною архаїчної структури і неконкурентоспроможності 
української економіки

Цією публіка-
цією на сторін-
ках Тижня 
професор, 
екс-голова 
фонду держ-
майна україни 
володимир 
лановий від-
криває автор-
ський цикл 
статей, при-
свячений 
огляду хроніч-
них хвороб 
віт чизняної 
економіки, ви-
явленню їхніх 
причин та ме-
тодам ліку-
вання. наступ-
ний матеріал 
буде про «пе-
регини на міс-
цях» у подат-
ковій системі 
держави  
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26  
млрд грн 

боргів комуналь-
них господарств 
реструктурували 

восени 2011-го

ЗІ СВОЄю ПРОДУКЦІЄю 
«РАДяНСьКІ» ЗАВОДИ  
Не МОжУТь ВПИСАТИСя  
В РИНКОВІ ЗАПИТИ 

використовуються не ефективно, 
нерідко й не за цільовим при
значенням. Відомості знайти 
важко – бюрократи старанно 
прикривають сумнівні фінан
сові оборудки. Сумнівні, бо су
перечать навіть нашим, що як 
«дишло», по датковобюджет
ним нормам і законодавству про 
ціноутворення. Але те, скільки 
років добудовували блоки 
Хмельницької та Рівненської 
АЕС і які службові автомобілі в 
керівників Енергоатому, гово
рить саме за себе. Надбавки не 
входять до тарифів і не доходять 
до підприємств. Ці платежі не 
мають також статусу податків, 
бо виконують протилежну 
функцію. Висновок: під при
криттям влади діє механізм ви
лучення суспільних грошей на 
потреби енергобюрократії. Ре
альних і необхідних за обсягами 
капіталів для галузі годі й очі
кувати. У той час як близько по
ловини атомних і теплоенерго
блоків відпрацювали свій ре
сурс. Та й рівень їхніх якісних 
характеристик не відповідає сьо
годнішнім вимогам.

Вітчизняні виробничі капі
тали, які не оновлюються і не мо
дернізуються, роз’їдає ерозія, що 
свідчить і про фізичну, і про мо
ральну зношеність, а фактич  но 
про економічну деградацію на
ших підприємств. З огляду на 
міру ефективності використан  ня 
фінансових ресурсів збиткові та 
несамоокупні об’єк  ти є гирями 
на ногах економіки: вони потре
бують від суспільства чистих 
прибутків на оплату їхніх збит
ків, погашення боргів і відшко

дування зносу фондів. За інших 
обставин чисті прибутки еконо
міки були б витрачені на приріст 
капіталу і робочих місць в інших 
галузях, зокрема в інноваційних 
виробництвах та з вищою ефек
тивністю. А отже, була б зовсім 
іншою динаміка зростання укра
їнської економіки. Виходить, що, 
покриваючи збиткові й парази
туючі компанії за рахунок сус
пільних прибутків і передбача
ючи необхідні видат  ки в бю
джеті, Україна перетворюється 
на плановозбит кову економіку. 

Чому виробництва соціаліс
тичної епохи не вдається поста
вити на ноги, що заважає? Адже 
є чимало невеликих підпри
ємств, які виникли в новітні 

часи або докорінно оновлені: у 
харчовій галузі, торгівлі, телеко
мунікації, фінансах тощо.

По-перше, «радянські» за
води не можуть вписатися в нові 
ринкові запити з продукцією, 
яку виробляють. Їхні потуж
ності відносно завеликі. І заван
тажити останні можна лише ін
новаційними та найякіснішими 
виробами. Але поки що такі за
вдання власники та керівники 
багатьох підприємств, що діста
лися Україні у спадок від радян
ської доби, перед собою не став
лять.

По-друге, відійшли в ми
нуле технології, на яких базува
лися ці підприємства. А з ними 
стали архаїчними структури ор
ганізації виробництва: не по
трібні спеціалізовані на окремих 
виробах численні основні цехи; 
зайвими виявилися заготівельні 
й допоміжні виробництва – не
обхідні матеріали та послуги де
шевше виробляти спеціалізова
ними фірмами й отримувати че
рез ринок. Заводи мають стати 
компактнішими і звільнити 
масштабні земельні ділянки, 
приміщення, комунікації. У 
цьому випадку в рази змен
шиться споживання палива й 
енергії. Непотрібним стає й чис
ленний апарат управління та об
слуговування.

По-третє, консервація заір
жавілої техніки, обладнання, 

споруд стала можливою завдяки 
створенню економічно безпеч
них, «санаторних» умов існу
вання, успадкованих від соціа
лістичної епохи виробничих 
комплексів. Фактично на них не 
поширюється принцип безумов
ної матеріальної відповідаль
ності за результати роботи. Так, 
ніби нічого не змінилося і за 
прибутковість чи збитковість 
підприємств відповідає уряд. 

По-четверте, необхідність 
переходу на нові технології, змі
 ни організаційнопросто рової 
структури, освоєння абсолютно 
новітньої продукції вимагають, 
щоб більшість старих об’єктів 
цілковито оновили і свій про
філь, і фінансовий статус (ста
тутний фонд, кошти на рахун
ках, борги, фінансові активи 
тощо), і керівництво, і інфра
структуру, і власників. Цьому 
активно перешкоджають чинов
ники й директори, у яких зовсім 
інші інтереси.  

Ці фантоми минулого захи
щають різними способами. В 
інфраструктурних та енергетич
них галузях на базі раніше само
стійних господарських суб’єктів 
створено галузеві державні 
об’єднання (холдинги, корпора
ції, концерни тощо), які монопо
лізували ринки, диктують ціни, 
що гарантують їм прибутковий 
стан, і заволоділи фінансами 
реальних підприємств. У разі 
якщо підвищення цін і тарифів 
ускладнено, наприклад, коли 
влада пов’язана політичними 
обіцянками виборцям цього не 
робити, як у випадку з тарифами 
на комунальноенергетичні по
слуги, діють інакше. Борги ко
мунальних компаній перед по
стачальниками, накопичені за 
кілька років, періодично «спису
ються». Це б’є по бюджету, з 
якого в наступні роки відшкодо
вуватимуть втрати постачаль
ників. Востаннє восени 2011го 
списано 26 млрд грн. У разі не
можливості таких відшкоду
вань, як, приміром, із Нафтога
зом, що накопичує зовнішні за
боргованості перед російським 
Газпромом, влада просто пере
дає боржникові бюджетні гроші 
для збільшення його статутного 
капіталу або перекредитування 
нафтогазових боргів.

Тобто можна мати збитки, 
розтринькувати енергію, розва
лювати виробництво – жодних 
наслідків. Фактично своїм фі
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зичним і моральним занепадом 
соціалістичні комплекси та но
воутворені квазікорпорації зо
бов’язані урядовому управлін
 ню, яке стало на захист чинов
ницького безвідповідального во 
  лодіння ними й продемонстру
вало байдужість до долі реаль
них виробництв та їхніх праців
ників. Проте воно безтурботно 
виймало і виймає гроші платни
ків податків для затикання ді
рок там, де мають отримуватися 
прибутки.

Отже, на запитання, як від-
новити «радянські» вироб-
ничі об’єкти, є конкретні від
повіді.

Треба взяти за правило, 
що постійно збиткових заво-
дів, фабрик, компаній не по-
винно бути. Такі господарські 
одиниці державної та комуналь
ної власності підлягають невід
кладній реорганізації за ініціа
тивою влади. Її формами мо
жуть бути програми добанкрут
них санацій, що передбачати
муть перехід на нову продукцію, 
кооперацію з приватними, зо
крема й міжнародними, компа
ніями, реструктуризацію комп
лексів, технологічне оновлення 
тощо. У багатьох випадках сана
цію доцільно здійснювати після 
повної або часткової приватиза
ції об’єктів.

Процедури банкрутства 
недержавних підприємств за 
позовом кредиторів (праців-
ників, банків, постачальни-
ків тощо) мають відбуватися 
швидко, щоб майно не втра-
чало вартості й не розкрада-
лося. До складу кредиторів не 
можна включати податкові ін
спекції, які не є такими за визна
ченням і лише заважають май
новому відшкодуванню приват
ного боргу. У цьому контексті 
треба скасувати майнові застави 
(арешти) при виникненні подат
кового боргу. Ще одна перепона 
застосуванню механізму бан
крутства – несамостійність і не
кваліфікованість судів. Подат
кова служба та її бажання вищі 
за закон і судову компетенцію. 
Тема для України відома і, на 
жаль, за нинішньої влади ма
лоперспективна. А без її вирі
шення й надалі загниватимемо.

Першочерговим є завдання 
демонополізації, зокрема шля -
хом вертикальної та гори-
зонтальної дезінтеграції дер-
жавних галузевих холдингів, 

концернів, корпорацій і пе-
реведення їхніх окремих гос-
подарських підрозділів у ре-
жим самостійних підпри-
ємств. Це дасть змогу виокре
мити зі складу таких об’єднань 
збиткові функціональні одиниці 
й здійснити щодо них санаційні  
та приватизаційні операції. Далі 
відносно самостійних привати
зованих підприємств, які не ста
 ли прибутковими, треба засто
совувати процедури банкрут
ства.

Потрібно нарешті вийти з 
полону планового фінансу-
вання збитковості та соціа-
лістичного ціноутворення, 
коли ціни покривають собівар
тість і забезпечують прибуток 
незалежно від уподобань і 
сприйняття виробу покупцями. 
Знову оголошено, що Міністер
ство інфраструктури підвищує 
вартість квитків на залізниці. 
Державна компанія «Укрзаліз
ниця» завжди буде прибутко
вою, хоча її послуги тільки по
гіршуються, пасажири користу
ються дедалі гіршими і зношені
шими вагонами, а небезпека 
аварійності стає все реальні

шою. Знову держбюджет перед
бачає видачу субсидій і кредитів 
НАК «Нафтогаз України», те
плокомуненерго, вугільному 
комплексу, авіабудівним компа
ніям, виробникам сільськогос
подарської техніки, іншим не
конкурентоспроможним підпри   
ємствам. Варто позбутися такої 
практики, вбивчої і для бю

джету, і для економіки загалом. 
Ціни повинні формуватися на 
ринкових засадах і не зростати 
автоматично в разі збільшення 
собівартості виробництва. Гос
подарський прибуток має вини
кати лише за умови покращення 
роботи, технічного оновлення, 
зменшення витрат, підвищення 
якості продукції. Якщо компа
нія не здатна на це, стає збитко
вою, вона мусить пройти проце
дуру санації або банкрутства. 
Тільки тоді можна сподіватися, 

ПІДОЗРІЛА, НеПРОЗОРА 
МОДеЛь ВІДНОВЛеННя 
КАПІТАЛУ ПРИТАМАННА 
БІЛьШОСТІ ГАЛУЗей

24|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 13 (230) 30.03–5.04.2012



поГляД|ЕКоНоміКА

що почнеться модернізація ви
робництв та мереж і ми зможемо 
їздити в комфортабельних ваго
нах й мати у своїх квартирах га
рячу і чисту воду за доступними 
тарифами.

Доцільно запровадити спе-
ціальний податок на нерухо-
мість, який зробить обтяжли
вим використання для виробни
цтва і комерції занадто великих 
земельних ділянок та примі
щень. Платниками мають бути 
юридичні та фізичні особи – їхні 
власники. При цьому невеликі 
будинки, ділянки, приміщення 
не оподатковуються. Ставки по
датку доцільно зробити плавно 
прогресивними – приблизно від 
0% до 5% вартості об’єкта – і стя
гувати їх один раз на рік. 
Зобов’язання з оподаткування 
нерухомості мають покладатися 
на господарів об’єктів будьякої 
форми власності, зокрема дер
жавної та муніципальної. Саме 
вони використовують сьогодні 
земельні ділянки, будинки, при
міщення найгірше, проте і далі 
«байдикують» завдяки протек
ціонізму органів влади. До речі, 
такий протекціонізм зазвичай 
небезкорисливий, хоча вголос 
чиновники запевняють, що за
хищають заводи – «флагмани 
п’ятирічок».

Треба створити умови на-
копичення фінансових фон-
дів для модернізації застарі-
лих підприємств. Першим дже
релом накопичень мають стати 
їхні власні амортизаційні фонди. 
Відрахування до них повинні бути 
обов’язковими – не можна звіль
няти від амортизації виробни
цтва, які зупинені або призупи
нені, адже це дає змо  гу залиша
тися радянським промисловим 
руїнам недоторкани  ми. Окрім 
того, треба дозволити підпри-
ємствам самим піднімати се-
редні ставки амор      тизації ак-
тивної частини капіталу в 
2–2,5 раза, а на високо-
технологічних вироб ницт вах 
– ще вище. Вартість капіталу, 
що амортизується, потрібно збіль
шувати пропорційно не індексу 
інфляції споживчих товарів і по
слуг, як вказує Податковий кодекс 
(та й то дозволено це робити лише 
в частині перевищення десятивід
соткового рівня інфляції, тобто 
якщо вона нижча, то індексація не 
відбувається взагалі), а індексам 
зростання середньої вартості за 
групами обладнання, техніки, 

транспортних і буді ве ль  но
монтажних робіт тощо. Інакше 
відновлення вартості капіталу є 
лише частковим. Зараз це і відбу
вається, зважаючи, що щорічний 
приріст цін на інвестиційні товари 
і послуги удвічівтричі вищий від 
темпів інфляції. 

Збільшення коштів на амор
тизаційних рахунках призведе 
до скорочення прибутку компа
ній, а тому зменшиться й сума 
відповідного податку, який вони 
мають сплатити до бюджету. У 
масштабах країни від оподатку
вання вивільняться багатоміль
ярдні суми й акумулюються 
саме в тих суб’єктів господарю
вання, які є більш капіталоміст
кими. Такий підхід вигідно від
різняється від методу стимулю
вання господарських інвести
цій, який запроваджений з ухва
ленням Податкового кодексу і 
полягає у звільненні від оподат
кування прибутку, що реінвес
тується підприємством. Цей ме
тод непоганий, але дає змогу 
створювати інвестиційні нако
пичення лише на прибуткових 
об’єктах, які зазвичай модерні
зації не потребують.

До речі, шляхом підвищення 
амортизаційних ставок пішли 
США в ході реформ періоду рей
ганоміки (1980–1988й). Знач
ною мірою саме завдяки цьому у 
80–90х роках минулого сто
річчя вдалося перевести амери
канську промисловість на нові 
гнучкі роботизовані технології 
модульного типу.

Потрібні не тільки макро
економічні стимули. Самі компа
нії мають оновлювати техноло
гічну базу. Найбільше до цьо   
го спонукатимуть поширен  -
ня рин  кової конкуренції, 
усунення монополістичних 
зловживань і політичної та 
корупційної ренти. І ще по-
трібен реальний ринковий 
фінансовий механізм ви роб-
ни чо-технологічного онов-
лення, який включатиме неза
лежні кредитні інститути без 
протекціонізму з боку уряду і 
грошового регулятора, скасу
вання адресноемісійного креди
тування банків, їхню обов’яз кову 
відповідальність за повернення 
позик, вкладання депозитних ре
сурсів у проекти господарського 
розвитку, доступні ринкові пози
кові відсоткові ставки тощо.

Має динамічно змінюватися 
й структура капіталів. Зрозу

міло, що сьогоднішній їх розпо
діл безнадійно відстав від по
треб суспільства. І це стосується 
не лише заводів і комбінатів ра
дянської епохи. Найважливі
шим для України є питання ви
значення нових інвестиційних 
пріоритетів, щоб створювати 
сприятливі умови для новітніх 
галузей і виробництв. Особливе 
місце мають посісти сектори 
інформаційнотехнологічної 
(ІТ) економіки. Її вироби та по
слуги вкрай потрібні внутріш
нім та зовнішнім ринкам, а для 
її розгортання є кваліфікована 
робоча сила, база електронної та 
радіотехнічної промисловості, 
коопераційні зв’язки тощо. Вод
ночас розподіл інвестицій 
має відбуватися, виходячи з 
потреб споживання, визна-
чених ринковим попитом 
(тобто через торгівлю і фінан
сові послуги), а не за вказівками 
бюрократії.

 Щоб звільнити капітал від 
ерозійного розкладання, пот
ріб   но також зняти адміні-
стративні та фіскальні об-
меження і бар’єри на шляху 
перетворення натуральної 
форми капітальних об’єк-
тів на фінансову (при про
дажу, реконструкції, банкрут
стві, лік відації, реорганізації 
майнових комп  лексів) та на 
шляху реалізації фінансових 
інвестицій у виробничі активи 
(при будівництві, поглинанні, 
приєднанні, технологічному 
онов  ленні, перепрофілюванні, 
модернізації підприємств чи 
їхніх підрозділів тощо). Зарегу
льованість цих операцій ро
бить їх високоризикованими 
для власників капіталу і галь
мує структурні зміни.

Необхідний послідовний 
перехід до переважно при-
ватної форми власності на 
майнові виробничі та фінансові 
активи в українській економіці, 
а також забезпечення сво-
боди підприємницької ді-
яльності. Партія регіонів не 
для цього прийшла до влади, 
адже вона є прихильником олі
гархічної моделі економіки, що 
не передбачає розвитку малого і 
середнього бізнесу.   Та в будь
якому разі рано чи пізно країні 
доведеться позбутися цього об
тяжливого багажу, заіржаві
лого і громіздкого капіталу, 
який тягне наш корабель на 
дно, інакше судно не випливе. 

ПЕРЕВАЖНО 
АГРАРНА? 
Доля 
вітчизняної 
економіки 
залежить від 
оновлення 
основних 
фондів  
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Н
айдешевший у світі ав
томобіль Tata Nano став 
символом іще до того, 
як перший його екзем  п 

ляр зійшов із конвеєра в 2009
му. Найповажніший індій
ський промисловий конгломе
рат Tata Group широко розре
кламував цю машину як уті
лення справжньої революції. 
Економні інновації зроблять 
споживчі товари (авто вар
тістю $2 тис. – лише перша 
ластівка) доступними для ря
дових індійців та китайців. 
Азійські інженери переосмис
лять західний продукт, при
бравши всі зайві витребеньки. 

Економія бу  де та  ка величезна, 
що ощадливі ідеї завоюють 
увесь світ. Nano проголосить 
прихід Індії, точно як Toyota 
раніше – добу Японії.

Та, на жаль, дивомашину 
від самого початку пересліду
вали проблеми. Протести фер
мерів змусили концерн Tata 
Motors перевести виробництво 
з одного індійського штату в 
інший. Автівки не змогли запа
лити ентузіазму перших по
купців, зате деякі добре заго
рялися самі в буквальному 
сенсі. Клієнти із села не надто 
охоче пересідали з вантажівок 
на легковики. Те, що Nano не 

змогла виправдати всього ре
кламного галасу, наводить на 
запитання: чи не перехвалили 
ми дешевих інноваційних тех
нологій? Чи можуть західні 
компанії спокійно перевести 
подих?

Дві нові книжки – «Зво
ротна інновація» (Віджай Ґо
віндараджан і Кріс Трімбл) та 
«Дешево й сердито: економні 
інновації» (Наві Раджу, Джай
діп Прабху і Сімон Агуджа) – 
наштовхують на думку, що від
повідь на обидва запитання ли 
ше одна: «ні». Ґовіндараджан, 
професор шко  ли бізнесу імені 
Амоса Така при Дартмутському 

Азійські 
інновації
Дешеві технології 
мігрують на Захід
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Упродовж двох  
років китайці  

захопили

60%
американського 

ринку 
охолоджувачів  

для вина

 Індійське  
авто вартістю

$2 тис. –

лише перша  
ластівка інновацій

МУЛьТИНАЦІОНАЛьНІ 
КОМПАНІї БеРУТь  
НА ОЗБРОЄННя ІДеї 
З КРАїН, щО РОЗВИВАюТьСя
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коледжі, був рад  ником компа
нії General Elec  tric із питань 
ощадливих інноваційних тех
нологій і співавтором новатор
ської статті на цю тематику, на
писаної спільно з директором 
General Electric Джефом Ім
мельтом. «Дешево й сердито» – 
це наразі найвичерпніша книж
 ка про інновації та економію 
(у мові гінді є навіть спеціальне 
слово «джуґаад», що означає 
«винахідливе, дотепне присто
сування» або «вихід зі стано
вища»). Ці видання свідчать: 
скрізь у країнах, що розвива
ються, процвітають ощадливі 
інноваційні технології, хоча сві
тила науки поки що не дійшли 
згоди щодо терміна на їх позна
чення. Крім того, вони перекон
ливо доводять, що це змінить і 
багаті країни.

Мультинаціональні компа  
нії починають брати на озбро
єння ідеї, створені в країнах, 
що розвиваються (і для них), та 
запроваджувати їх на Заході. 
Американська Har  man, вироб
ник автомобільних стереосис
тем, розробила нову модель 
для держав третього світу під 
назвою «Сарас» (що на санс 
криті означає «гнучкий»). Над 
спрощеним дизайном працю
вали індійські й китайські ін
женери. 2009 року до клієнтів 
Harman додалась і Toyota. Пор
тативний ультразвуковий ска
нер Vscan, який випускає ком
панія Ge  neral Electric, було роз
роблено в Китаї. Зараз цей 
мініапарат для УЗД зажив ве
личезної популярності як у ба
гатих, так і в бідних країнах 
(Іммельт вважає, що ці при
лади стануть такими самими 
незамінними, як стетоскопи). 
Мережа супермаркетів Wal 
mart, яка створила мінімар 
кети під своїм брендом для по
легшення конкуренції в Арген
тині, Бразилії та Мексиці, тепер 
повертає ідею додому, в США.

Зазвичай західні компанії 
бояться, що ця стратегія зни
щить уже наявний ринок доро
гих технологій. Навіщо купу
вати девайс за $10 тис., якщо та 
сама фірма випускає трохи про
стіший аналог за $1 тис.? Але це 
занадто песимістичний погляд. 
General Electric відкрила новий 
ринок серед медиків, що дало 
змогу здешевити кардіограми; 
попередньо лише лікарні могли 
дозволити собі купувати відпо

відне обладнання. Крім того, 
застій – це не вибір. Чи прода
ватимуть західні фірми продук
цію економкласу в себе на За
ході, чи ні, а ось азійські туди 
точно прийдуть.

Індійська Mahindra & Ma 
hindra продає чимало мінітрак 
торів американським дачникам і 
наганяє дедалі більше страху на 
компанію John Deere. Haier із 
КНР наступає на п’яти захід  
ним конкурентам на широкому 
фрон  ті – від кондиціонерів і 
пральних машин до охолоджу
вачів напоїв. Вона продавала 
охолоджувачі для вина за поло
вину ціни, встановленої провід
ним виробником. Упродовж 
двох років китайці захопили 
60% американського ринку. Де
які західні фірми спочатку звер
таються по допомогу в розробці 
продукту до країн третього сві
 ту. Стартапова компанія Diag 
nostics for All («Діагностика для 
всіх») зі штату Массачусетс, роз
робивши тести на паперовій 
основі завбільшки з поштову 
марку, вирішила запровадити 
свою ідею в країнах, що розвива

ються, аби лиш оминути стра
шенно повільну американську 
процедуру ліцензування мед
техніки.

Скрізь і всюди підприємці ха
паються за ідею радикального 
зменшення витрат. Джейн Чен, 
власниця фірми–виробника тер
мобілизни Embrace, продає недо
рогі термокомплекти для недо
ношених немовлят в Америці та 
кількох країнах, що розвивають
 ся. Вівіан Фонсека взяла участь у 
розробці системи для розси
лання SMSповідомлень мате 
ріально незабезпеченим або літ
нім пацієнтамдіабетикам, щоб 
допомогти їм тримати хворобу 
під контролем. Зак Розенберґ і 
Ліз Маккартні переглядають 
концепцію будівництва під ключ 
і сподіваються урізати собівар
тість на 15%, а термін вико
нання – на 30%.

І ця тенденція, очевидно, 
посилюватиметься. Захід при
речений на довгий період суво
рої економії, тому що середній 

клас переживає фінансові труд
нощі, а держава обмежує со 
ціальні видатки. Близько 
50 млн американців живуть без 
медичного страхування; у 
60 млн немає постійного бан
ківського рахунка. Таким лю
дям украй потрібні нові спосо  
би економити кошти. Дедалі 
більше західних університетів 
переймаються ідеями ощад
ності (принаймні коли не 
йдеться про плату за навчання 
від їхніх студентів). Університет 
СантаКлари має власну Лабо
раторію економних інновацій. 
Стенфордський – програму під 
не дуже економною назвою 
«Підприємницький план над
звичайної доступності». У Кем 
бриджського є програма «Про
ект для всіх». Навіть при Адмі
ністрації Барака Обами діє 
Управління соціальної іннова
ції та громадянської участі для 
залучення широких мас дріб
них і середніх підприємців до 
галузей охорони здоров’я та 
енергетики.

еКОНОМІКА ПОВИННА 
БУТИ еКОНОМНОю
Глобалізація змушує західні 
компанії пропонувати більше за 
ті самі гроші. Американській 
фірмі Logitech, яка кинула вик 
лик Rapoo з КНР на китайському 
ж таки ринку, довелося випус
тити першокласну бездротову 
«мишку» за найнижчою для 
цього продукту ціною. Виробник 
сільськогосподарсь  кої техніки 
John Deere так само мусив зде
шевити свої мінітрак  тори, коли 
в Індії з’явився конкурент – ком
панія Ma  hind  ra. Водночас глоба
лізація надає західним фірмам 
більше інструментів. Деякі з них 
створюють на нових світових 
ринках інноваційні центри. На
приклад, 2010 року PepsiCo від
крила такий центр в Індії. Інші 
західні компанії не припиняють 
«полювання на голови» на гло
бальному «ринку мізків». Аль 
янс RenaultNissan звернув  ся до 
своїх інженерів з Індії, Франції 
та Японії з проханням подавати 
ідеї щодо зменшення витрат. 
Конкурс виграли індійці.

Можливо, Tata Nano й не змі
нила світу. Але це зроблять еко
номні інноваційні технології. 
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УКРАїНСьКИй КОНТеКСТ
Радянський агітпроп «Сегодня»
Лідер США відмовився від повноцінної зустрічі з Віктором Януковичем на саміті з ядерної без-
пеки в Сеулі. Проте оточенню українського глави держави вдалося влаштувати йому кількахви-
линну розмову з Бараком Обамою в кулуарах. Відтак наші речники за результатами спілкування 
повідомили, що «президенти двох країн обговорили питання ядерної безпеки, в тому числі іні-
ціативу української сторони про створення науково-дослідного центру на базі Чорнобильської 
АЕС». Натомість у повідомленні американців вказано, що під час діалогу Обама порушив непри-
ємну для українського колеги тему вибіркового переслідування політичної опозиції, а також го-
ворив про забезпечення вільних, справедливих і прозорих парламентських виборів у жовтні. 
Утім, лояльні до української влади ЗМІ викрутили зустріч Януковича з Обамою в найкращих тра-
диціях радянського агітпропу. Зокрема, газета «Сегодня», яка належить Рінатові Ахметову, ви-
йшла із заголовками на першій шпальті: «Конец изоляции Януковича», «Разговор с хозяином 
Белого дома стал сигналом для ЕС: с Украиной теперь можно дружить».

Д
олю цьогорічної виборчої 
кампанії в США може 
швидко й однозначно ви
рішити якась екстраорди

нарна подія. Чинний президент 
Барак Обама й головний пре
тендент на виборчу номінацію 
від республіканців Мітт Ромні 
йдуть у різноманітних рейтин
гах практично синхронно, й 
шальки народної підтримки 

схиляються на той чи інший бік 
практично в межах статистич
ної похибки. Екстраординарний 
провал адміністрації Обами 
найближчими місяцями – ось 
що потрібно для перемоги 
кандидатареспубліканця. Та
ким провалом цілком може 
стати випадково, а не виклю
чено, що й не випадково підслу
хана журналістами розмова 

американського та російського 
президентів на саміті з ядерної 
безпеки в Сеулі. 

Американський керманич 
пообіцяв Мєдвєдєву «більшу 
гнучкість» у питанні створення 
європейської системи ПРО за 
участю НАТО, США й Росії, але 
вже після виборів 2012го, зараз 
він виявити лояльність не може, 
позаяк ці перегони «будуть 
останніми в його кар’єрі». Зі 
свого боку, Дмітрій Мєдвєдєв 
виказав належну сумлінність: 
він усе перекаже Владіміру, 
який до цього лише звинувачу
вав американців у тому, що, 
мовляв, апетити в них невси
тимі: вони хочуть контролю
вати абсолютно все самі, все са
ботують, не слухають росіян. І 
тут увесь світ переконався, що 
Обама таки слухає Росію і таки 
на якусь співпрацю сподіва
ється. 

Республіканці логічно вирі
шили вичавити максимум із 
цієї ситуації з «розмовою», яка 
не призначалася для сторонніх 
вух. Якраз напередодні сеуль
ських подій Мітт Ромні назвав 
Росію «геополітичним ворогом 
США номер один». Суть підслу
ханої розмови він дефінував 
«тривожним розвитком подій». 
Ці заяви парирував спікер ви
борчого штабу Обами Бен Ла
болт: «Губернатор Ромні усла
вився своїми коментарями 
щодо ключових зовнішньополі
тичних викликів, які стоять пе
ред нашою країною, пропону
ючи при цьому… багато порож
ньої риторики без жодних кон
кретних планів посилити нашу 
безпеку чи зміцнити наші со
юзи». 

Дехто з консервативного 
табору готовий приписати 
Обамі «зраду національних ін
тересів», адже той веде якісь 
підкилимні ігри з росіянами, 
від яких невідомо що можна 
очікувати. Хоча якраз те, чого 
очікувати від новоїстарої Росії 
Путіна, цілком зрозуміло: 

Не лише ПРО вибори
Розмова Барака Обами з Дмітрієм Мєдвєдєвим «не для мікрофона» 
може коштувати йому президентства

Автор: 
жанна 

Безп’ятчук 
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КОМеНТАР
Стівен Пайфер,
посол США в Україні  
в 1997–2000 роках,  
старший науковий 
співробітник Інституту 
Брукінгс:

– Політичні опоненти Барака 
Обами використовуватимуть цю 
розмову, щоб піддати сумніву 
його відданість питанню ПРО. 

Головний претендент на президентське крісло від 
республіканців Мітт Ромні нещодавно назвав Росію 
«геополітичним ворогом США номер один». Точно 
так, як могли спостерігати певні вияви антиамерика-
нізму під час російської президентської кампанії, ви 
бачитимете випади в бік РФ від деяких політичних 
штабів під час американських перегонів.

тесто стеронного, наполегли
вого праг нення довести свою 
співмірність і рівновеликість 
Сполученим Штатам. І що 
менш успішною буде Росія Пу
тіна всередині країни, тим важ
ливішою для неї буде симво
лічна, ритуальна рівновели
кість. Обама в цьому сенсі – іде
альний партнер, позаяк при
пускає можливість поступок.     

Утім, американські екс
перти, опитані Тижнем, поки 
що не роблять трагедії з «гнуч
кості» президента США. «На
віть якщо Барака Обаму перео
беруть, він не зможе надати ро
сіянам юридичних гарантій 
того, що американські ПРО не 
будуть скеровані проти Росії, – 
пояснив Тижню Стівен Пай
фер, старший науковий співро
бітник Інституту Брукінгс. – 
Немає жодних шансів, що Се
нат США ратифікував би дого
вір, який у будьякий спосіб об
межував би протиракетну обо
рону, і президент про це знає. 
Можливо, він запропонує чіт
кіші політичні гарантії та 
більшу транспарентність у за
значеному питанні в 2013му. І, 
можливо, росіяни тоді будуть 
гнучкішими». 

А останні можуть наполя
гати на юридичних гарантіях, 
яких Барак Обама насправді 
надати не може, лише з од
нією метою: це дає їм змогу 
заморозити питання ПРО 
доти, доки світ не дізнається 
ім’я наступного американ
ського президента. Зрештою, 
восени цього року Сполучені 
Штати обиратимуть не лише 
главу держави, а й новий 
склад Палати представників і 
33 сенаторів. Хто знає, як змі
ниться розстановка сил у Кон
гресі після цих виборів. Сена
тори від Республіканської пар
тії, утім, вже написали про
тестного листа, у якому зая
вили, що нізащо не підтриму
ють поступки Росії.   

Так як виборча президент
ська кампанія в Росії у вико
нанні Путіна чи Зюґанова не 
може обійтися без антиамери
каністської риторики, так і аме
риканській кампанії у вико
нанні республіканців не уник
нути антиросійських інтона
цій. Це старий перевірений іде
ологічний маркер для консер
вативного електорату старшого 
покоління в США. Однак таке 
маркування на потребу вибор

чого дня не означає, що втра
тило свою актуальність ди
лемне питання: чи можна роз
будовувати ПРО й радіолока
ційні станції спільно з автори
тарним корумпованим режи
мом, який не поділяє ваших 
цінностей? А тим часом десь 
під Калінінградом уже працює 
радіолокаційна станція попе
редження про ракетні напади, 
яку Кремль ввів у дію у відпо
відь на розмови американців 
про плани розгортати ПРО в 
Східній Європі.  
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Д
о Маріо Монті ставляться 
з таким благоговінням, 
що дехто аж порівнює 
його з Луцієм Цинцинна

том – патрицієм, якого навіть 
після виходу на пенсію викли
кали для порятунку Давнього 
Риму. За легендою, до Цинцин
ната, який далекого 458 року 
до н.е. працював на полі, підійшли 
посланці, сказали вбратися в 
тогу й повідомили, що його при
значено диктатором на шість мі
сяців для виступу проти еквів, 
котрі заманили римську армію в 
пастку. Придушивши виступ во
рогів, Цинциннат віддав абсо
лютну владу й повернувся до 
плуга, відмовившись від будь
яких нагород чи дарунків.

Коли торік Італію спіткало 
фінансове лихо через ситуацію 
на ринках державних облігацій, 
що ледь не штовхнули її до бан
крутства, Монті викликали з 
його тихогомирного існування 
на посаді президента мілан
ського Університету Луїджі Бок
коні, аби він помудрував над 
справами європейськими. Бу
дучи пожиттєвим сенатором,  
16 листопада Монті перебрав 
повноваження в розбещеного 
Сільвіо Берлусконі. Він призна
чив малочисленний кабінет «тех 
нічної інтелігенції», а себе пред
ставив міністром фінансів, від
мовившись від зарплати за ви
конання функцій урядовця.

За ці чотири місяці він від
тягнув країну від катастрофи. 
Обмеження державних витрат, 
підвищення податків і пенсійна 
реформа на додачу до масштаб
ної боротьби з ухилянням від 
оподаткування настановили фі
нанси республіки на шлях, що 
веде до збалансування бюджету 
наступного року і, коли пощас
тить, початку після того виплат 
колосального державного боргу. 
Аби сприяти відновленню зрос
тання, Монті збирається лібера
лізувати закриті професії на 
кшталт фармацевтів і нотаріу
сів, а також спростити бюрокра
тичні процедури. Наступний 
крок буде складніший, адже він 
полягає в реформуванні застарі
лого дворівневого ринку праці 
Італії.

Загроза банкрутства змен
шилася, коли ставки дохідності 
за держоблігаціями впали. Вели
кою мірою країна завдячує цим 
іще одному італійцеві – прези
денту Європейського централь

МАРІО, 
вбирайся в тогу
Вражаючий італійський прем’єр 
змінює внутрішню та європейську 
політику
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ЗА 4 МІСяЦя НА ПОСАДІ 
МОНТІ ПРОКОНТРОЛюВАВ 
БАГАТО РеФОРМ, яКИХ 
УНИКАВ БеРЛУСКОНІ

ного банку Маріо Драґі, який ви
рішив проблеми фінустанов кон
тиненту з ліквідністю. Однак 
йому це вдалося частково через 
те, що Монті відновив довіру до 
Італії. Що характерно, рівень до
хідності облігацій у неї щойно 
впав нижче, ніж в Іспанії 
(остання цього року очікує на ви
щий дефіцит бюджету, ніж той, 
якого вимагає від неї ЄС). За яки
хось 100 днів на посаді Монті 
проконтролював багато реформ, 
яких уникав Берлусконі. А ще 
професору вдалося зберегти і під
тримку і лівих, і правих партій.

Якщо його економічна ком
петентність навряд чи когось 
здивує, то дипломатична сприт
ність виявилася приємною не
сподіванкою. Італія, – одна із 
країн – засновниць Європей
ського Союзу, – повернулася до 
серця творення політики після 
років правління Берлусконі, за 
які вона опинилася на маргінесі 
й стала об’єктом кепкувань. Під
писавши фіскальну угоду, що 
передбачає сувору бюджетну 
дисципліну, Монті прагне, аби 
ЄС прийняв і «економічний 
пакт», що посприяв би зрос
танню, особливо через вивіль
нення потенціалу єдиного рин
 ку. Як сказав один дипломат, він 
шукає «більше Європи в Італії і 
більше Італії в Європі».

Пробувши два терміни у ви
соких чинах Єврокомісії, Монті 
став улюбленцем єврократів. 
Однак він зажив поваги й за 
межами Брюсселя. Його запро
шував на переговори Барак Оба
 ма. Політика ЄС раптом плавно 
пішла вперед. Стосовно Німеч
чини Монті підтвердив думку 
про те, що для подолання нега
раздів євро здебільшого по
трібні реформи у проблемних 
країнах. У випадку з Францією 
він підтримує думку останньої 
про те, що Берлін має докладати 
більше зусиль до вирішення про 
блем єврозони (наприклад, збіль 
шити фонд порятунку). Бри   танії 
він пропонує допомогу у воз
з’єднанні з європейською роди
ною після ізоляції на грудне
вому саміті ЄС. Меншим краї
нам – свободу маневрування се
ред великої європейської чет
вірки. «Добре, що Італія повер
нулася, – каже інший дипло
мат. – Тепер Європа як стілець 
на чотирьох ніжках».

Що характерно, Монті під
писався під листом від Британії, 

Нідерландів та інших лібераль
них країн, де звучить заклик до 
жорсткішого застосування пра
вил єдиного ринку, зокрема на
звано й присоромлено країни, 
котрі не виконують зобов’язань 
щодо відкриття ринків енерго
ресурсів та послуг. Італійці, 
може, й не в захваті від деяких 
інших вимог послання, примі
ром, щодо вільної торгівлі, адже 
у плані глобалізації Італія часто 

пасе задніх. Однак Монті безза
перечно вірить у єдиний ринок 
як потужне джерело нового 
зростання, творця зв’язків між 
проблемними південними й ди
намічними північними економі
ками та оберіг єдності членів єв
розони й решти країн ЄС, що до 
неї не входять. А це не подоба
ється Меркель. Німеччина може 
протистояти вимогам про вли
вання додаткових коштів до 
фондів порятунку проблемних 
економік. Але хіба це занадто – 
просити Берлін дужче відкрити 
свої ринки, якщо він сам вима
гає цього від інших?

Відновленням свого автори
тету Італія завдячує не лише 

вродженим талантам Монті. ЄС 
радо привітав би будького, 
тільки не Берлусконі, і європей
ські лідери Монті охоче підтри
мають. Однак іще багато чого 
може піти не так. Він усетаки 
має продемонструвати, що зда
тен виправити найбільший не
долік Італії – хронічно повільне 
зростання. За прогнозами, цього 
року економіка має скоротитися 
більше, ніж дозволяє останній 
бюджет. Опір заходам суворої 
ощадності й реформам може по
силитися, особливо якщо не
стійку підтримку Монті з боку 
партій підірве глибока рецесія. 
Його міжнародна еквілібрис
тика – справа тонка: Британії 
може виявитися важко витри
мати його заклики до інтеграції, 
Франція, не виключено, відмо
виться від своїх лібералізацій
них інстинктів, і навіть автори
тет не обов’язково дасть йому 
сили переконати Німеччину по
збутися її саморуйнівної одер
жимості політикою жорсткої 
економії.

Передусім у Монті залиши
лося дуже мало часу. На виправ
лення ситуації в Італії може піти 
ціле десятиліття, а його перебу
вання на посаді добігає кінця 
наступного року. В будьякому 
разі він не став би першим іта
лійським технократом, чиї здо
бутки змарнували б у майбут
ньому безпорадні політики. Од
нак для проведення довготрива
лих реформ необхідний чіткий 
мандат, здобутий у демократич
ний спосіб. Деякі представники 
«Народу свободи» – партії Бер
лусконі – вважають, що варто 
йти на вибори 2013го під прово
дом Монті. Це було б помилкою: 
його авторитет ґрунтується на 
неналежності до будьякої з пар
тій. Відвернувши кризу, він має 
піти на пенсію.

Хоча це не означає, що про
фесор не має політичного май
бутнього. З нього був би хоро
ший кандидат на посаду прези
дента Єврокомісії чи Європей
ської ради (для представни
цтва лідерів країн) на виборах 
2014 року. І так само, як Цин
цинната колись удруге викли
кали для відвернення перево
роту в Римській республіці, Мон  ті 
можуть удруге запросити на по
саду італійського президента бо
дай для того, щоб мінімізувати 
ризик потраплення в найвище 
крісло Берлусконі. 
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Ймовірність  
працевлаштування 

у ІІ кварталі  
2012 року в деяких 

країнах

Індія – 48%
Бразилія – 39%
Тайвань – 36%
Японія – 23%
Перу – 23%
США – 12%

Греція – 11%
Іспанія – 8%

Німеччина – 7%
Польща – 6%

Італія – 1%
За даними 

ManpowerGroup

ЧЕМОДАННИЙ 
НАСТРІЙ. 
Італійці 
дедалі частіше 
шукають 
роботу за 
межами 
країни

Молодим 
тут не місце
Безробіття виштовхує перспективну 
італійську молодь з батьківщини

тика там дуже рідко буває опла
чуваною. Подруге, досвід друзів 
доводить, що після стажування 
фактично нікому не пропонують 
працевлаштуватися». Її слова під
тверджує статистика: тільки кож
ному десятому практиканту в Іта
лії надходить така пропозиція, і 
лише половина отримує хоча б мі
німальну грошову винагороду в 
період стажування. 

«Втеча мізків» сягнула сер
йозних масштабів. За офіційними 
даними паспортних відділів Іта
лії, протягом останнього десяти
ліття за кордон виїхали 300 тис. 
осіб віком до 30 років, і щороку 
їхня кількість збільшується на  
60 тис. Однак чимало людей не 
повідомляють державу про те, що 
вирушають на роботу до іншої 
країни, тому реальні цифри, ймо
вірно, вищі. До найпопулярніших 
напрямків – Німеччини, Великої 
Британії, Швейцарії – останнім 
часом додалися Бразилія та ОАЕ. 
Дослідження свідчать, що внаслі
док «втечі мізків» Італія протя
гом останніх 20 років втратила 
близько €4 млрд. 

Соціолог Джорджо Марсі
лья так змальовує портрет су
часного італійського трудового 
мігранта: молода людина, висо
коосвічена, зі знанням інозем
ної мови, обізнана щодо своїх 
можливостей і того, що пропо
нує глобалізований світ. «Це 
люди, у виховання і навчання 
яких держава інвестувала чи
малі гроші та які мали би стати 
рушієм її зростання. Натомість 
ми їх втрачаємо. Однак навіть 
якщо вони залишаються в Іта
лії, то часто виконують роботи, 
що не відповідають рівню їхньої 
кваліфікації», – констатує вче
ний. І додає: найбільші труд
нощі з працевлаштуванням у 
країні відчувають висококвалі
фіковані фахівці: фізики, хі
міки, біологи. За даними Євро

е
кономічна криза в популяр
них поміж українських тру
дових мігрантів країнах 
Середземномор’я – Греції, Іс

панії, Італії – змушує тамтешню 
молодь виїжджати за кордон у по
шуках роботи. Рівень безробіття 
серед молодих людей у регіоні б’є 
рекорди. В Італії кожен третій ві
ком до 30 років не працює. А кіль
кість тих, хто протягом остан
нього року емігрував з метою пра
цевлаштуватися за межами своєї 
країни, сягає 60 тис.

24річна Джулія Дель Гроссо 
шукає роботу вже протягом двох 
місяців. Студентка останнього 
курсу університету Болоньї почи
нає свій день із перегляду оголо
шень на відповідних сайтах. По
при знання трьох іноземних мов, 
вона готова на будьякий підробі
ток: нянькою, офіціанткою чи ре
петитором. Однак поки що її зу
силля марні: з понад 30 листів із 
резюме, надісланих за цей час, їй 
відповіли лише на один: запро
сили на співбесіду, на якій крім 
Джулії було ще кілька десятків 
претендентів. «В Італії для моло
дих людей просто немає місця, – 
скаржиться вона. – Роботодавці 
не довіряють їм і не цінують їх. Я 
серйозно думаю над тим, щоби 
пройти стажування за кордоном, 
а потім сподіваюся там і влашту
ватися кудись. Мій двоюрідний 
брат працює в Австралії, тому, 
можливо, і я туди поїду».

Ідею Джулії вже втілила в 
життя її ровесниця Аніта Рікеллі. 
Захистивши диплом в Італії, вона 
поїхала на стажування до Німеч
чини. Крім досвіду і непоганої 
оплати після його закінчення ді
вчина дістала пропозицію ро
боти. «У моїй країні мені складно 
уявити подібну ситуацію, – каже 
Ані  та. – Поперше, тому, що прак

пейського статистичного бюро, 
держава інвестує в розвиток на
уки лише 1,2% свого ВВП – мі
зер порівняно, приміром, із Ні
меччиною (2,8%) чи Фінлян
дією (3,8%). Тож не дивно, що 
чимало молодих науковців емі
грують з метою навчання в ас
пірантурі чи пошуку роботи. 

Часто такий шлях обирають і 
випускники гуманітарних спеці
альностей. 29річна колишня 
римлянка Джулія Ар’єте закін
чила університет за спеціаль
ністю «Історія мистецтв» і в кра
їні, яка є суцільним музеєм про
сто неба, не зуміла знайти ро
боту. Пізніше влаштувалася в 
Лондонську національну гале
рею, де за п’ять років пройшла 
кілька щаблів кар’єрної драбини: 
починала просто охоронницею в 
залі з експонатами, а тепер пра
цює у видавництві музею і про
водить екскурсії. «З 15 моїх одно
групників лише одна знайшла 
роботу за фахом в Італії, – розпо
відає Ар’єте. – Інші або виїхали, 
або зайняті на менш кваліфіко
ваних роботах. Один товариш з 
університету влаштувався про
давцем у крамниці меблів, адже 
потрібно якось виживати». 

Із чого ж побудований непро
бивний для молоді мур, яким 

Автор: 
Ольга Токарюк, Італія
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НОСТАЛЬГІЯ. 
Працюючи 
в Лондоні, 
Джулія 
Ар'єте може 
побачити 
рідні оливкові 
дерева 
тільки під час 
відпустки

оточений італійський ринок 
праці? Поперше, сама структура 
економіки є надто традиційною, 
– пояснює професор соціології 
університету Флоренції Лаура 
Леонарді. Більшість підприємств 
в Італії – це малий сімейний біз
нес, у якому в 95% випадків заді
яні до десяти людей. «Комусь із
зовні пробитися на таке підпри
ємство практично неможливо, 
там усе вирішують зв’язки. Робо
тодавець набагато охочіше візьме 
працювати родича або знайо
мого, а не людину з вулиці неза
лежно від її навичок і вмінь», – 
пояснює науковець. За даними 
опитувань, 61% італійських ком
паній відбирають кадри за реко
мендаціями, а не за результа
тами відкритого конкурсу. Від
сутність меритократії, тобто сис
теми, в якій здібності й заслуги 
кожного належно винагороджу
ються, – проблема, на котрій на
голошує більшість молодих «уті
качів» із Італії.

Подруге, за словами Лео
нарді, внаслідок низького рівня 
інвестицій у нові високотехно
логічні галузі економіки дер
жава не має можливості ство
рювати нові робочі місця. 
Справді, за даними Італій
ського статистичного інституту, 

кількість робочих місць у ній 
щороку зменшується. «Країна 
не розвивається вже протягом 
багатьох років, – каже Лео
нарді. – Експортний бум, за
вдяки якому вона зростала в 
1950–1980х, через підвищення 
конкуренції з боку Азії зали
шився в минулому. А модерні
зувати економіку ми поки що не 
спромоглися». 

Демографічна ситуація в дер
жаві теж не на користь молоді. 
П’ята частина населення є стар
шою за 65 років, а середній вік 
тамтешнього керівника – 62 роки. 
Літні люди визначають політику 
держави, і при цьому голос мо
лоді практично не враховується, 
– скаржаться італійці, з якими 
спілкувався Тиждень. Більш як 
половина соціальних видатків 
Італії спрямовують на виплату 
пенсій, а на допомогу з безробіття 
виділяють менше ніж 2%. Зре
штою, емігрувати молодь спону
кає порівняно невисока, як для 
країн ЄС, оплата праці: середня 
зарплата випускника універси
тету в Італії через рік після отри
мання диплома становить €1004 
на місяць. 

Проте навіть якщо роботу 
знайти вдалося, із молодим пра
цівником зазвичай підписують 
контракт, який має обмежений 
термін дії: найчастіше від трьох 
місяців до року. Нерідко його по
тім не продовжують, а отже, по
шуки починаються спочатку. 
Саме це і є причиною, пояснює 
соціолог Леонарді, поширеного 
стереотипу про італійських «ма
тусиних синів та дочок»: молодь 
не має стабільної роботи, а відпо
відно й можливості створити 

власну родину і змушена меш
кати разом із батьками до 30–35 
років. Зі зміною влади в Італії на
прикінці 2011го з’я  вилася надія 
на реформи, які зроблять до
ступнішим ринок праці для мо
лоді. Утім, зміни навряд чи на
стануть найближчим часом – не
щодавно прем’єр Маріо Монті по
радив молодим людям «забути 
про постійне місце роботи».

Ситуація є дещо іншою для 
іноземців з менш розвинених 
країн, які мешкають на Апенні
нах. Як свідчать дослідження, 
іммігранти віком до 30 років 
частіше, ніж італійці, мають 
постійне місце роботи. Рівень 
безробіття поміж них також 
нижчий. Цьому є пояснення: 
вони працюють на малоквалі
фікованих роботах, погоджу
ються на незручний графік і 
меншу зарплату. 

Це стосується й українців: 
наші співвітчизники на шос
тому місці за чисельністю серед 
молодих іноземців, працевла
штованих в Італії. Колишня 
мешканка Миколаєва 24річна 
Юлія Заїкіна є однією з них. До 
цієї країни вона приїхала слідом 
за мамою кілька років тому і від
тоді змінила не одну роботу. 
Каже, що з працевлаштуванням 
особливих проблем не мала, 
адже мешкає на туристичному 
Адріатичному узбережжі, де 
влітку відпочиває багато росій
ських туристів. «Я просто хо
дила по крамницях і залишала 
своє резюме, – каже дівчина. – 
Виявилося, що продавця зі зна
нням російської мови шукали 
чимало з них». Однак то була пе
реважно сезонна зайнятість – 
Юлія лише цього року закінчує 
університет, тож пошуки сер
йозної роботи ще попереду. На 
думку українки, італійська мо
лодь частково винна в тому, що 
не має роботи, бо не розглядає 
всі пропозиції і не хоче опуска
тися нижче від певного рівня 
життя, який забезпечують 
батьки і до якого звикла. «Іммі
гранти, зокрема українці, мають 
конкурентну перевагу хоча б 
тому, що знають іноземні мови, 
– вважає Заїкіна. – Щодо мене, 
то після закінчення навчання 
планую переїхати до більшого 
міста й шукати роботу за спеці
альністю. Якщо не знайду, мож
ливо, повернусь… Але не до 
України, а до Росії – у мене там 
родичі». 
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М
аркОлів’є Па  діс – 
професор літератури, 
головний редактор 
сус  піль   нополітич

ного журналу Esprit, віце
прези дент аналітичного центру 
Terra Nova, член редколегії веб
порталу журналу Eurozine, ви
кладач європейських студій Ін
ституту політичних досліджень 
у Парижі, співавтор книжки 
«Транснаціональні компанії 
сер  ця. НГО, політика та ринок» 
(2004). 23 березня в київській 
Книгарні «Є» в межах проекту 
«Європейський досвід» Марк
Олів’є Падіс читав лекцію на 
тему «Демократія та проект 
об’єднаної Європи». Після вис
тупу французький гість знай
шов час, щоб поспілкуватися з 
Тижнем.

У. Т.: Нещодавня трагедія в Ту-
лузі, коли мусульманин роз-
стріляв дітей у єврейській 
школі, – це свідчення фіаско 
політики мультикультурності у 
Франції чи спланований теро-
ристичний акт?

– Я не думаю, що це провал 
політики інтеграції у Франції. 
Деякі праві про таке говорять, 
однак навіть президент Ніколя 
Саркозі та його лівий опонент 
Франсуа Олланд надзвичайно 
обережні в цьому питанні, бо ж 
ідеться про доволі нетипову по
дію для країни. Людина, яка 
скоїла цей злочин (Мохамед 
Мера. – Ред.), не дістала жодної 
підтримки з боку французьких 
партій. Ніхто в державі не зая
вив, що хотів би його насліду
вати. Тулузьких убивств не 
сприйняли навіть французькі 
мусульмани. Не думаю, що ці 
події матимуть якийсь вплив на 
внутрішню політику офіцій
ного Парижа.

У. Т.: Чи має якісь особливості 
політика мультикультурності в 
країнах Західної Європи?

– Бундесканцлер Анґела 
Меркель заявила, що в Німеч
чині її було провалено. У Фран
ції дебати на цю тему не то
чаться, бо в нас немає взагалі 
політики мультикультурності. 
Сутність її різні країни визнача
ють порізному. У Великій Бри
танії цей термін найчастіше 
вживають, коли йдеться про 
промоцію культурної диверси
фікації та надання спеціальних 
прав громадянам, які не мають 
доступу до певних соціальних 
інститутів (вищої школи, пар
тійного життя тощо). У нашій 
країні все інакше. У нас є полі
тична культура, сформована ще 
за доби французьких револю
цій. Наша ідея рівності не пе
редбачає надання особливих 
прав окремим групам насе
лення. У Франції не прийнято 
говорити про національну чи 
культурну різноманітність, бо 
всі громадяни рівні апріорі. Со
ціологічні опитування можуть 
засвідчувати певні проблеми з 
дотриманням рівності, і тоді 
французькі чиновники коригу
ють цю політику. Однак на
дання особливих прав, напри
клад, чорношкірому населенню 
чи мусульманам суперечить 
державному законодавству. Бо 
ж офіційно визнано, що в нас 
немає ані чорних, ані арабів, є 
тільки французькі громадяни. 
Ми не розмежовуємо націо
нальностей. Для Франції абсо
лютно незрозумілі дебати бри
танського ґатунку з цього 
приводу, адже в наших кра
їнах ми використовуємо 
принципово різ  ні тракту
вання політики мульти
культурності.

У. Т.: Чи й досі у фран-
цузькому суспільстві ще 
живий «імперський син-

дром» – після втрати Алжиру 
й завершення колоніального 
періоду в історії країни?

– Цього року (19 березня. – 
Ред.) мої співвітчизники відзна
чали 50річчя завершення війни 
в Алжирі. Це був кінець Фран

Декларативна рівність
МаркОлів’є Падіс про європейську  
мультикультурність і політичні розбіжності  
між Францією та Німеччиною

Спілкувався: 
Олександр Пагіря
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цузької імперії. Однак велико
державний синдром усе ще збе
рігається: він виявляється в дис
кримінації громадян, які похо
дять із колишніх колоній. Зо
крема, коли йдеться про осіб, 
чиї дідусі й бабусі були родом з 
Алжиру. У цих людях досі вба
чають алжирців, хоча вони вже 
у другому поколінні французькі 
громадяни. Наприклад, до за
даної категорії належав убивця 
дітей у Тулузі Мохамед Мера, 

він типовий представник назва
ної генерації. Ці люди часто за
питують, коли ж ставлення до 
них зміниться: у третьому, чет
вертому, п’ятому поколінні? І 
навіть жителів нашої держави, 
які походять із колишньої Вест
Індії і предки яких стали фран
цузькими громадянами ще в 
ХІХ столітті, все ще трактують 
як «чорношкірих». Вони також 
почуваються людьми другого 
сорту. Однак ми намагаємося 
боротися з цим явищем.

У. Т.: які суттєві відмінності ви 
бачите в поглядах Франції та 
Німеччини на сутність європей-
ської політики?

– Між Францією та ФРН є 
принципові розбіжності у двох 
засадничих питаннях. Перша 
пов’язана зі спільною євро
пейсь  кою валютою. У Берліні 
схильні вважати, що урядам не 
слід прямо регулювати моне
тарну політику. На думку Ні
меччини, владний кабінет зо
бов’язаний тільки визначати за
гальні чіткі правила для всіх 
гравців на фінансовому полі, 
але не втручатись у цю сферу. 
Такий підхід, зокрема, було ре
алізовано під час створення Єв
ропейського банку. Однак він 
працював до єврокризи. Із її 
початком стало очевидно, що 
цього замало для подолання 
згубних наслідків. Оце, власне, 
й був французький підхід у за
значеному питанні: Париж про

понував більшу відповідаль
ність європейських політиків за 
долю спільної валюти й перед
бачав активне втручання уряду 
в справи економіки та фінансів. 
Франконімецькі розбіжності в 
питанні валюти мають тривалу 
історичну ретроспективу, й на 
цьому ґрунті Анґела Меркель та 
Ніколя Саркозі часто спереча
лися під час єврокризи.

Друга істотна різниця між 
ФРН та Францією – в уявленні 
про вигляд майбутньої євро
пейської федерації. Причина 
розбіжності в тому, що в них 
федеративна держава, а в нас – 
ні. Для німців федералізм ціл
ком прийнятний і зрозумілий. 
У Франції завжди були про
блеми з розумінням доціль
ності такої системи та її ви
гляду: як мають бути розмежо
вані повноваження між орга
нами влади на національному 
й наднаціональному рівнях, і це 
було одним із пунктів у дебатах 
під час обговорення тексту кон
ституційного договору ЄС. У 
Франції не існувало дискусії 
щодо федерації на національ
ному рівні, тож наші депутати 
голосували проти. Вони не ро
зуміли суті питання. Це була 
спільна позиція французьких 
лівих і правих.

У. Т.: У середовищі французь-
кої інтелектуальної еліти все 
ще стійкі певні упередження 
щодо Східної Європи?

– У нашій країні радо зу
стріли суспільнополітичні змі
 ни в ЦентральноСхідній Єв
ропі після колапсу комунізму. 
Однак французи не відразу 
збагнули, що ці держави змо
жуть пристати до об’єднаної 
Європи й що це змінить конфі
гурацію її ідеї. Після вступу но
вих членів до ЄС від моїх спів
вітчизників можна було по
чути, мовляв, їх не питали, чи 
хочуть вони приймати тих до 
«європейського дому». У Фран
ції панувало велике відчуття 
страху перед проблемами ро
бочих місць, конкурентоспро
можності, економічного розвит
 ку в цій частині континенту, 
однак люди до кінця не розу
міли, наскільки важливо від
чинити двері об’єднаної Єв
ропи для тих країн, і не цілком 
сприймали факт, що це змі
нить роль самої Франції всере
дині ЄС. Зрештою, вони це усві

домили, але, можливо, трохи 
запізно. Політичні партії не по
яснювали таких питань, тож 
залишалося велике непорозу
міння.

У. Т.: яку роль, на вашу думку, 
повинні відігравати громадські 
організації, що їх ви назвали у 
своїй книжці «транснаціональ-
ними компаніями серця», у 
процесі побудови демократич-
ного суспільства?

– Наша книжка (спільно з 
Тьєррі Пешем. – Ред.) присвя
чена ролі громадських органі
зацій у міжнародних відноси
нах. Ми написали її в умовах за
гострення уваги громадськості 
до питань глобалізму й анти
глобалізму. Серед лівих була 
поширена ідея про підсилю
вальну роль таких організацій у 
глобалізаційному процесі. Нам 
хотілося показати в цій книжці, 
що вони є частиною глобаліза
ції, адже працюють із націо
нальними урядами, транснаці
ональними компаніями, гро
мадськими рухами. Дуже важко 
чітко окреслити поняття грома
дянського суспільства і громад
ських організацій. Тут важливо 
не давати теоретичне визна
чення цим речам, оскільки 
вони різні в різних країнах, а 
показати справжню роботу лю
дей, спрямовану на побудову 
нового міжнаціонального кон
сенсусу щодо багатьох важли
вих проблем, які мають бути на 
порядку денному міжнародної 
спільноти. Громадські організа
ції активно співпрацюють з 
урядами та ринком, щоб цього 
досягнути. Така була основна 
ідея книжки.

Звичайно, вони також мо
жуть стати інструментом поши
рення демократичних ціннос
тей, що й бачимо сьогодні, од
нак у деяких державах діють 
організації, прямо підтриму
вані владою або комерційними 
структурами, задля пропаган
 ди певних цілей. Проурядові 
громадські організації зазвичай 
функціонують у недемократич
них країнах, де уряди про люд
ське око намагаються імітувати 
інституції громадянського сус
пільства. Та якщо воно справді 
розвинене, якщо соціум залу
чено до публічного життя, тоді 
громадські організації є одним 
із наріжних каменів у побудові 
демократії. 

ПРОУРяДОВІ ГРОМАДСьКІ 
ОРГАНІЗАЦІї ЗАЗВИЧАй 
ФУНКЦІОНУюТь У ТИХ 
КРАїНАХ, Де ВЛАДА 
НАМАГАЄТьСя ІМІТУВАТИ 
ІНСТИТУЦІї ГРОМАДяНСьКОГО 
СУСПІЛьСТВА
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М
аксим Дмитренко (на 
фото) 22 березня вий
шов на волю після 
восьми років ув’яз

нен ня за вбивство, скоєне Сер
гієм Ткачем, більше відомим як 
«пологівський маніяк». За рік 
до цього з тюрми звільнили 
Якова Поповича, якого теж за
судили за злочин Ткача і якому 
на момент винесення вироку 
було лише 14 років. На сьогодні 
відомо, що за зґвалтування та 
вбивства жінок, вчинені колиш
нім міліціонеромкри  міна  ліс 
том Ткачем, українська Феміда 
відправила за ґрати щонай
менше 14 людей. Одного із засу
джених стратили, ще один по
кінчив життя самогубством під 
тиском звинувачення у вбивстві 
власної доньки.

Ця страшна історія – тільки 
вершина айсберга помилок віт 
чизняного правосуддя, за кож
ною з яких стоїть чиєсь пола
мане життя. Точну кількість по
страждалих від сліпоти нашої 
Феміди не зможе сказати ніхто. 
Правозахисники намагаються 
вести облік тих, хто заявляє про 
свою невинуватість. Але вони 
не судді й можуть визначити 
хіба що факт порушення зако
нодавства під час розсліду
вання справ цих людей. 

Судді ж у деяких випадках 
виносять виправдальні вироки, 
але їх у морі кримінальних 
справ надто мало, й, зважаючи 
на сучасні українські реалії, на
віть ці поодинокі вердикти 
мож  на вважати дивом. Напри
клад, торік із 160,6 тис. вироків 
за кримінальними справами 
виправдальних було лише 78. У 
той час як у країнах із розвине
ною системою правосуддя їх 
майже половина з усіх випад
ків. Щоправда, в лютому під 
час обговорення президент

Дилема в’язня
Невинні люди, потрапляючи в жорна правоохоронної системи, як  
правило, мають тільки два шляхи: визнати свою провину й сісти за ґрати   
або довго доводити власну невинуватість й вийти на волю інвалідом

Автор: 
ярослава Мовчун
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ського проекту нового Кримі 
нальнопроцесу  аль  ного кодек
 су з АП луна  ла цифра 0,2%, од
нак можновладці забули до
дати, що це вироки як за при
ватним, так і за публічним зви
нуваченням, тоб  то не лише за 
кримінальні злочини, за які 
здебільшого відправляють за 
ґрати, а й за адміністративні 
правопорушення тощо.

НеВІГЛАСТВО 
І КРУГОВА ПОРУКА
«Несумлінне виконання дізна
вачами слідчих дій, їхній низь
кий професійний рівень, нена
лежний прокурорський нагляд 
і, звісно, гонитва за статис 
тични  ми показниками, які 
сприяють кар’єрному просуван
 ню», – перераховує причини, з 
яких безневинні опиняються за 
ґратами, Олексій Баганець, ко
лишній прокурор із 32річним 
стажем, який після добро 
вільнопримусового звільнення 
в 2010му з органів прокура
тури займається адвокатською 
діяльністю.

«Усі чули про Дмитренка та 
інших засуджених за злочини 
Ткача, але досі ніхто не назвав 
офіційно причини цього явища, 
тим паче не було оголошено вин
 них, бо жодних розслідувань з 
приводу того, чому ці люди по
трапили за ґрати, не проводи
лося», – зазначає Баганець.

За його словами, у право 
охоронних органах нині про
фесіоналів фактично не зали
шилось, а молодь, яка прихо
дить на заміну відправлених 
на пенсію спеціалістів, навіть 
нікому вчи  ти. Тож порушення 
чинних законодавчих вимог 
щодо ведення слідства почи
нається ще з моменту огляду 
місця злочину. 

А далі, як запевняє голова 
правління Української Гельсін
ської спілки з прав людини Єв
ген Захаров, слідчі просто шу
кають винного на свій розсуд. 
Це може бути особа, яка опини
лася не в той час і не в тому 
місці. Або ж той, хто раніше по
трапляв у поле зору правоохо
ронців і може, на їхню думку, 
бути злочинцем чи просто під
ходящим цапомвідбувайлом. 
«Тож цю людину затримують і 
обманом, залякуванням та по
биттям витягують із неї зізнан
 ня», – резюмує Захаров. 

«В Україні, коли особа ви
знала свою провину, знайшли 
проти неї кілька непрямих до
казів, справу направляють до 
суду. Й цього для вироку вияв
ляється достатньо», – підтвер
джує слова Захарова Олексій 
Баганець. Суди здебільшого з 
висновками прокуратури пого
джуються. Якщо ж суддя зберіг 
залишки сумління й не хоче 
брати на себе відповідальність 

У «М’яСОРУБЦІ»

Винна, бо жива
Світлана Кукса вже понад п’ять років перебуває в СІЗО. Її звинувачують у за-
мовному вбивстві власного чоловіка, фермера з Херсонського області, 
якого троє грабіжників зарізали на очах у неї та їхнього 13-річного сина. 
Дружина та хлопець залишилися живі, але віддали грабіжникам усі свої 
заощадження. Разом зі Світланою за ґратами сидять й «виконавці» – 
юнаки, яким на момент затримання було по 16–17 років. За цей час, як 
було виявлено в ході розслідування, проведеного кримськими журналіс-
тами, наркоман зі стажем Володимир Г. двічі зізнавався міліції в згада-
ному злочині. В обох випадках до слідчих надходила вказівка зверху від-
пустити затриманого й знищити свідчення, бо за це вбивство винні вже си-
дять. Слідчі самі повідомили журналістам про цей випадок, оскільки роз-
повідь Володимира була дуже правдивою. А слідчий, який вів справу Світ-
лани, свого часу сказав їй, що підставою для її порушення стало те, що 
жінка залишилася жива після нападу.

Помер, бо не зізнався
Ця історія виразно ілюструє, що може трапитись із тим, хто відмовля-
ється брати на себе провину за чужий злочин. У ніч на 30 грудня 
1995 року в селі Братковичі Львівської області було вбито 10 людей. 
Влада провела масштабну операцію із залученням понад 100 тис. мілі-
ціонерів, агентів спецслужб і солдатів Внутрішніх військ. У березні 
1996-го затримали підозрюваного – 26-річного Юрія Мозолу. Його до-
питували три доби, катували струмом. Однак чоловік не брав на себе 
чужої провини, тримавсь, аж доки зупинилось серце. 22 березня спій-
мали справжнього вбивцю – Анатолія Онопрієнка. На момент арешту 
він устиг забрати 52 життя. Зараз відбуває довічне ув’язнення. Кати 
Юрія Мозоли також потрапили за ґрати.
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У «М’яСОРУБЦІ»

15 місяців в СІЗО, бо не відку-
пився
Харків’янин Яків Строган 15 міся-
ців відсидів за ґратами, йому ін-
кримінували завдання тяжких ті-
лесних ушкоджень п’яному сусі-
дові. 12 березня суд звільнив його 
з-під варти – криміналістична 
експертиза не підтвердила звину-
вачень, висунутих прокуратурою. 
Яків же переконаний, що з нього 

просто намагалися витребувати гроші. Він розповідає, 
що під час сварки штовх  нув сусіда. Той упав спиною на 
скло від пивних пляшок, які сам перед тим і розбив. 
Однак на ранок Строгана затримали – квартиру взяли 
штурмом – і намагалися звинуватити в тому, що він по-
різав людину ножем. Після тривалих тортур із Якова, 
за його словами, затребували $10 тис. відкупних. Чо-
ловік погодився, і його відпустили додому за грошима. 
Однак той пішов із заявою до прокуратури. Після цього 
був затриманий удруге, звинувачений ще й у наклепі 
та запроторений до СІЗО.

Вбивства без жертв
Колись успішний бізнесмен Олек-
сандр Рафальський із Київської 
області уже 10 років перебуває за 
ґратами – його засудили на дові-
чне ув’язнення за участь у вбив-
стві п’яти людей. Мати затрима-
ного Тамара Михайлівна весь цей 
час домагається довести невину-
ватість сина. Вона навіть дістала 
докази, що одну з жертв бачили 

живою через кілька місяців після злочину, а двоє інших 
збиралися виїхати в той самий час на постійне прожи-
вання до Росії. Прикметно, що скелетовані тіла жертв 
убивства, начебто скоєного за участю Рафальського, 
так і не були ідентифіковані, встановлення їхньої 
особи ґрунтувалося на непрямих доказах, як-от збіг 
часу злочину та зникнення. Те, що в розслідуванні цієї 
справи було допущено багато порушень закону, під-
твердили експерти Міжнародної амністії. Зокрема, 
вони констатують, що свідчення з Олександра виби-
вали тортурами, а показання свідків абсолютно не збі-
гаються з висновками судмедекспертиз, проведених 
на прохання родини.

за поламане життя, він, най
імовірніше, відправить справу 
на дорозслідування. «Але судді 
залякані, адже після такого рі
шення прокуратура відразу ж 
поскаржиться до Вищої ради 
юстиції. Кілька таких скарг,  
і служителя Феміди звіль
нять», – каже Баганець. 

Відповідно жодна з ланок 
системного пекла не зацікав
лена у виправданні людини. 
«Людина завжди слабша, ніж 
інституція. А в наших інститу
цій слідство – просто бізнес, ні
чого особистого, – каже адвокат 
Тетяна Монтян. – Поперше, 
для них (правоохоронців) своя 
дупа і своя статистика значно 
важливіші, ніж чиясь доля. А 
подруге, якщо вони не бити

муть підозрюваних, витягуючи 
з них свідчення, то їм не дава
тимуть хабарі (за припинення 
кримінального переслідуван
 ня. – Ред.). Усі знають: не за
платиш одразу міліції, потім 
доведеться платити ще й проку
ророві, не заплатиш прокуро
рові – доведеться платити 
судді. Вирватися із цього зам 
кненого кола можна, якщо 
тільки пощастить і в якійсь із 
цих ланок будуть дірки, тобто 
хтось із кимось особисто «на но
жах». Але це лотерея з мізер
ним шансом на виграш».

НОВИй КПК Не ПАНАЦея
Нова редакція Кримінально
процесуального кодексу, як за
певняє влада, покликана усу
нути цю ганебну для країни 
тенденцію. «Я переконаний, 
що незначна кількість виправ
дальних вироків в Україні – це 
нездорова ситуація. Її потрібно 
виправляти», – сказав Віктор 
Янукович перед тим, як Вер 
хов  на Рада ухвалила запропо
нований ним варіант КПК у 
першому читанні. Та правоза
хисники не впевнені в позитив
ному результаті президент
ської ініціативи. 

«У новому Кодексі поєд
нано дві взаємовиключні мо
делі: стара радянська прямого 
звинувачення і європейська, 
що передбачає змагальний 
процес звинувачення та за
хисту. Якщо це не виправити, 
документ просто не зможе пра
цювати», – стверджує Захаров, 
підкреслюючи, що на сьогодні 
до парламенту подано понад  
3 тис. правок до згаданого за
конопроекту. «Однак правоохо
ронні органи теж тягнуть ков
дру на себе, ніхто не хоче діли
тися повноваженнями, тим 
паче із судами, – зазначає пра
возахисник. – Чим усе закін
читься, незрозуміло, хоча но
вий КПК європейського зразка 
нам конче потрібен».

Олексій Баганець катего
рично проти президентського 
КПК. Він як представник ста
рої школи упевнений, що й 
чинний Кодекс, якщо дотри
муватися всіх його вимог, ціл
ком прийнятний. А КПК від 
Януковича, за словами колиш
нього прокурора, взагалі су
перечить демократичним заса
дам ведення слідства. «Там зо
всім виключена норма дослід

чої пе  ревірки, – наводить один 
із багатьох  прикладів Бага
нець. – Тобто бізнесмен, щоб 
усунути конкурента, може на
писати до міліції заяву, що той 
убив свою тещу. Слідчий за но
вим КПК одразу порушує кри
мінальну справу й починає 
проводити слідчі дії, примі
ром, обшуки й затримання 
підозрюваного. Бо новий Ко
декс не вимагає від нього на
віть перевірки, чи той узагалі 
одружений і чи є в нього теща. 
Так, пізніше підозрюваний 
зможе довести свою невинува
тість, але його час і нерви бу
дуть витрачені та зіпсуті».

«Новий КПК покликаний 
просто поламати ланцюг мілі
ція – прокуратура – судді. Як 
що раніше судді були останні в 
харчовому ланцюжку системи, 
то тепер стануть першими, – 
каже адвокат Монтян, натяка
ючи, що новий документ допо
може збагатитися слугам Фе
міди ще більше. – Для простих 
людей він нічого не змінить, бо 
їм байдуже, кому нести хабарі – 
суддям чи міліції».

Така зневіра правозахисни
ків у законодавчих ініціативах 
нинішньої влади цілком зрозу
міла. Адже тепер людина не 
зможе пройти всі судові інстан
ції. На шляху до ВСУ, не звер
нувшись до якого вона не має 
права скаржитися до Європей
ського суду з прав людини, 
з’явилася перешкода у вигляді 
Вищого спеціалізованого суду, 
який вирішує, може особа по
дати скаргу до ВСУ чи ні. Й без 
схвалення спеціалізованої ін
станції Верховний Суд не має 
права прийняти її до розгляду. 
Крім того, реформа від «доне
цьких» узалежнила суддів від 
Вищої ради юстиції.

Вирватися з жорен сис
теми, як стверджують в один 
голос правозахисники, прак
тично неможливо. Для цього 
треба мати гроші та залізну 
волю. Формула успіху: на
йняти хорошого адвоката, ор
ганізувати розголос деталей 
справи та порушень ведення 
слідства у ЗМІ. Та голов  не – 
витримати тортури, після 
яких людина зазвичай стає ін
валідом. Більшості обвинува
чених у нашій країні бракує і 
коштів, і волі, щоб пройти 
крізь пекло системи. Тож вони 
зізнаються в чому завгодно. 
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«Інститут мозку» еліт
я

к відомо, Галицький районний суд Львова 
обрав для «професора», знаного як «доктор 
Пі», Андрія Слюсарчука запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою на час слід

ства. 14 березня перебування у Львівському слід
чому ізоляторі продовжили ще на три місяці. Що 
ж, почекаємо.
Чи дізнаємося, хто допускав «передового фа
хівця» до нейрохірургічних операцій, унаслідок 
яких пацієнти прогнозовано вмирали, невідомо. 
Як і те, чому колишній президент України Віктор 
Ющенко прийняв «унікального нейрохірурга» й 
за наслідками розмови розпорядився відкрити 
для нього Інститут мозку. До речі, спасибі чинов
никам, які зуміли тихо спустити ганебне рішення 
на гальмах.
Мабуть, не довідаємося також, яким чином на
ступним публічним промоутером виявився Дми
тро Табачник. Той, що підписав подання на наго
родження «доктора наук, професора Андрія Слю
сарчука» новозаснованою Державною премією 
України в галузі освіти. А президент Віктор Яну
кович таки видав 30 червня 2011 року указ про 
відзначення нею «доктора Пі».
Попри те що шахрай нині перебуває за ґратами й 
змушений відповідати на запитання слідчих, 
указу досі не скасовано. Не було заяв від вищих 
навчальних закладів і науко
вих інституцій, які вимагали 
б від глави держави піти на 
такий крок. Лише громадська 
Академія наук вищої школи 
України оприлюднила за під
писом свого президента про
фесора Миколи Дробнохода 
звернення, стверджуючи в 
ньому, що походеньки Слю
сарчука «стали симптомами 
тяжкої хвороби українського 
суспільства, де важливі рі
шення ухвалюються волюн
таристським шляхом, без залучення 
фахівцівекспертів».
А тепер замислимося, чому і колишній президент, 
і нинішній міністр освіти розмовляли з шахраєм 
однією мовою? Тобто, швидше за все, Віктор 
Ющенко вів ту розмову своїм хоружівським варі
антом не надто літературно правильної україн
ської, а Дмитро Табачник – «на общепонятном». А 
може, й «на державной мове», якою, слід визнати, 
він володіє трохи краще за свого непримиренного 
ідейного антагоніста. Але для обох «професор Пі» 
незбагненним чином виявився «своїм», вартим 
захоплення й підтримки.
Деградація українських еліт сягнула таких меж, 
що поза звичним полем бізнесових оборудок та 
каналювання бюджетних потоків у потрібному 
напрямку вони вже просто не здатні адекватно 
оцінювати інформацію і ухвалювати притомні рі
шення. Проте беруться – навіть у тих сферах, де є 
відверто некомпетентними.

В Україні ми все ще маємо багато першокласних 
учених – експертів з усіх галузей знань. Але на
ука й освіта поставлені в державі у таке стано
вище, що ректори університетів, усе розуміючи, 
здебільшого сидять як «миші під віником», за 
висловом почесного президента «Могилянки» 
В’ячеслава Брюховецького. Не виявляє публічної 
активності й більшість членів Президії НАНУ, і 
тому в суспільства вже склалося хибне загалом 
уявлення про академію як про структуру на
скрізь консервативну й позбавлену майбутнього. 
Та й еліти наші воліють мати справу не з реаль
ними нейрохірургами (як відомо, в Києві є блис
куча школа і з цього напряму), а з пробивними й 
позбавленими моральних гальм «професорами 
Пі».
Це загалом не дивно, бо після численних пові
домлень медіа, часом навіть цілком провлад
них, чогось нового про рівень цих еліт сказати 
неможливо. У державі немає «соціальних ліф
тів», які виносили б нагору фахових і таланови
тих, зате на повну силу діє «вертикальна нега
тивна селекція». Більшість наших співгромадян – 
порядні, відповідальні, посвоєму фахові й не по
збавлені ідеалізму. Але просування вгору вима
гає зовсім інших рис, і тому на вищих щаблях 
опиняються здебільшого персонажі, не обтяжені 

самоаналізом, зате наділені 
міцними ліктями й хапаль
ним рефлексом.
Помаранчева революція дала 
унікальну нагоду це змінити. 
Та, на жаль, «друг україн
ських пасічників» віддавав 
перевагу спілкуванню з «про
фесорами Пі», й оточення це 
йому дозволяло, а часто, 
певно, й підігрувало.
Очевидно, немає надії на те, 
що нинішнє покоління очіль
ників щось змінить на краще, 

хоч мало б у тому бути зацікавлене, з огляду 
на пріоритети власного виживання й утвер

дження. Але й цьому періодові, який пережива
ємо нині, колись настане край. І тоді дуже важ
ливо, щоб на зміну «донецьким» прийшли люди 
з чітким розумінням того, як зупинити дику де
градацію еліт, за якої «професори Пі» мають усі 
шанси, й не лише в нейрохірургії!
Адже рецепти, за великим рахунком, не такі 
вже складні й багаторазово апробовані у світі. 
Всі рішення мають проходити справжнє екс
пертне обговорення. А ухвали слід приймати 
виходячи не з хвилинних примх однієї особи, а 
зі стратегічних інтересів суспільства. Тоді для 
шахраїв не відкриватимуть чергових «інститу
тів мозку». А опозиціонерам не даватимуть 
в’язничних термінів за відверто надуманими 
звинуваченнями, що вже зробило Україну 
державоюпарією, хіба лише трохи кращою від 
лукашенківської Білорусі. 

НА ВИщИХ щАБЛяХ 
ОПИНяюТьСя  
ПеРСОНАжІ,  
Не ОБТяжеНІ 

САМОАНАЛІЗОМ,  
ЗАТе НАДІЛеНІ 
ХАПАЛьНИМ 
РеФЛеКСОМ

Автор:  
Максим 
Стріха,  
доктор 
фізико-

математичних 
наук
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В
ечір першого дня, за десять 
сьома. Довжелезна зала 
відділення поперед нього 
продажу квитків поблизу 

залізничного вокзалу «Харків
Пасажирський» абсолютно по
рожня. Працівники відверто 
нудьгують за своїми освітленими 
віконцями. Пощастило без черги 
взяти квиток? Якби ж...

Касирка скерувала мене до 
електронної системи управлін  ня 
чергою, загадково усміхаючись: 
«Якщо працює». У подіб ному до 
банкомата терміналі треба було 
спершу отримати талон. На за
питання: «Навіщо потрібен та
лон на чергу, якщо її самої не
має?» – відповідь залізна: «Так 
треба». Залізниця, що вдієш.

Однак пристрій нічого вида
вати не збирався. Робочий день у 
нього, на відміну від касирів, уже 
закінчився. Ті, що й не дивно, та
кож відмовилися допомогти, бо 
продавати квитки без папірця 
тепер «не положено». Скерували 
до кас вокзалу, застерігши, що 
попередній продаж о цій порі 
здійснюється не в центральному, 
а в «бєлгородсько му» терміналі.

Крокуючи до нього, я щиро 
радів, що є харків’янином. Бо 
звідкись знав, де саме той термі
нал міститься. Чи легко розшу

кають його гості міста – не певен. 
Адже дорогою чогось бодай від
далено подібного до вказівників 
(байдуже навіть, якою мовою) не 
помітив. На відміну від симво
ліки Євро2012, якою рясно оздо
блено стіни приміщень вокзалу.

У терміналі я почав розуміти 
сенс «європейського» нововве
дення. Пристрій із сенсорним 
екраном, такий собі «талономат», 
видає папірець із номером у черзі. 
Далі комп’ютерна система авто
матично розподіляє «пасажиро
потік» у різні каси. Результати 
люди бачать на спеціальних моні
торах. Навпроти числа кожного 
учасника «електронної черги» 
вказується каса, у якій належить 
придбати проїзний документ. 

Проблема полягала лише в 
тому, що з усіх наявних кас у той 
момент працювала... одна! Для 
тих, хто не вірив, у телевізорах 
суцільною колонкою повторю
вався її номер. На моєму папірці 
була видрукувана цифра 756, а 
згідно з повідомленням «елек
тронної черги» обслуговувався 
тільки 704й клієнт. Тобто навіть 
за найоптимістичнішого сцена
рію, якби квитки відпускали що
хвилини, я дістав би свій при
близно за годину. Вагання три
вало мить – перевіряти ступінь 

оперативності роботи касира не 
було жодного сенсу. Час дорож
чий, а ранок «мудріший»…

День другий, каси поперед
нього продажу. Я – вже загарто
ваний «надсучасністю» заліз
ниці пасажир. Рішуче прямую до 
«талономата», а згодом вигля
даю «свою» цифру на екранах під 
стелею. Хвилин 20 очікування, і 
мені повідомляється номер каси. 
Біля неї вже не електронна, а ціл
ком жива черга. Семеро людей – 
це ще хвилин на 25. Цікавлюся, 
чи тут теж «по талонах», чи вже в 
довільному порядку. Останній у 
черзі, дядь  ко років 50, схоже, за
питання вповні не розуміє. 
Черга, мовляв, і є черга.

За свою простакуватість він 
був жорстоко покараний. Його 
побажання щодо напрямку, да ти 
та типу вагона касир навіть слу
хати не схотіла: «Талончик!» Пе
реповідати докладно подаль  шу 
дискусію немає сенсу. Відбува
лася вона емоційно, а заверши
лося прогнозовано: вимушеним 
знайомством чоловіка з «талоно
матом». А з реплік касира не
важко було здогадатися, що цей 
«несвідомий» пасажир був у неї 
не першим навіть за поточний 
день. «Невігластво» клієнтів, 
схоже, її щиро обурювало.

Але найцікавіше сталося 
тоді, коли надійшла таки моя 
черга. Жінка за вікном узяла та
лон, і, не звіривши його номер із 
жодним комп’ютером, просто 
вкинула до шухлядки!

Для кого насправді запрова
джені ці нововведення? Для ке
рівництва, якому потрібні звіти 
про здобутки в «підготовці до 
Євро2012» та новації «в дусі су
часності»? Для зацікавлених у 
відмиванні грошей осіб, які 
брали участь у закупівлі моніто
рів, талонних терміналів і про
грамного забезпечення «елек
тронної черги»? Чи для перекуп
никівавантюристів, які влітку 
зможуть робити гроші з повітря, 
перепродуючи за «смішні» 5–10 
гривень талони з «актуальни  ми» 
номерами курортникам, яким не 
схочеться гаяти час на очіку
вання? Припустити, що все це 
зроблено для зручності пасажи
рів, заважає набутий досвід.

Кого і в чому ми намагаємося 
переконати подібною імітацією 
цивілізованості напередодні 
Євро2012? Ніби хочемо якихось 
підтверджень... Але чи там їх шу
каємо? 

ТалоноМАТ
Нововведення Укрзалізниці перетворюються на 
фікцію, оскільки втілюються вони не задля 
забезпечення комфорту клієнтів

Автор: 
Дмитро 

Шаповалов, 
Харків
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Євро-2012. Матч смерті

Автори:  
Віталій  

та Дмитро 
Капранови

Б
ули нещодавно в Кіровограді. Файне місто з 
поганою назвою, але з доглянутим стадіоном. 
А в стадіону – свій міф. Який? Ну, звісно, про 
«матч смерті», який влаштували тут німецько

фашистські загарбники. Схема стандартна: окупанти 
буцімто викликали на матч місцевих футболістів, ті 
героїчно виграли, потім їх за це розстріляли.
Історики давно вже спростували всі ці казки, пока
зали, що на окупованих територіях відбувалися цілі 
чемпіонати, дослідили долі спортсменів, заперечили 
розповіді про поголівний розстріл, однак міф усе 
одно тримається. 
Навіщо комуністи вигадували такі історії? Переду
сім щоб виправдати себе. Бо це ніяка не Німеччина, а 
СРСР 1952 року репресував гравців збірної за про
граш команді Югославії. І саме для відведення очей 
було вигадано історію з «матчем смерті» – цілком 
звичний радянський фокус.
Але тепер совіцькі футбольні легенди кануть у Лету. 
Бо на часі справжній матч смерті, а точніше цілий 
турнір. І називається він Євро2012.
Ні, життю українських спортсменів за їхні «подви
 ги» на полі нічого не загрожує. Утім, як і суперни
кам, що виграватимуть у наших. За свято футболу 
платитимуть ті, хто жодного стосунку до гри мільйо
нів не має.  
Першими і найчисленнішими жертвами нашої 
«футбольної влади» стали собаки. Дійшло навіть до 
планів купити пересувні крематорії, щоб палити чо
тирилапих просто там, де спіймали: у парку, на ву
лиці, у дворі... Екологи здійняли бучу, подала голос 
навіть Бріжит Бардо, яка кохається на захисті тва
рин. І тоді розумники в уряді вигадали епідемію 
сказу. Фантазії можна тільки позаздрити. Але со
баки – то таке. Футбол почав забирати життя людей.
Випадок номер один. Рік тому на НСК «Олімпій
ський» з риштування зірвалися двоє будівельників. 
Один розбився на смерть, другий потрапив у реані
мацію. Нагадаємо, двома тижнями перед цим будів
ництво відвідав Мішель Платіні, й після цього генпі
дрядчик різко збільшив кількість працівників на 
об’єкті, щоб устигнути до свята футболу.
Друга не менш показова смерть – затоптаний мілі
цейськими чоботами шахтар Геннадій Конопльов. 
Скажете, що футбол тут ні до чого? Почекайте. Що 
спонукало цю людину вийти на акцію протесту? 
Скасування виплат. А для чого нашій владі знадоби
лися гроші? Теж правильно: щоб у найбіднішій кра
їні Європи будувати найдорожчі у світі стадіони. 
Ну а тепер і найсвіжіша інформація: на Львівщині не 
фінансують закупівлю ліків для важкохворих дітей. 
І куди поділися гроші, за які мають ці ліки купити?
Отже, жертвами «футбольної влади» у нас стають не 
тільки донецькі шахтарі, а й галицька малеча. А те
пер просте запитання: у вашому місті медикаменти 
для діабетиків та інших важкохворих людей фінан
суються в повному обсязі? Наше керівництво воіс
тину демократичне, воно вбиває не лише галичан, 
яких так не любить Табачник. Воно вбиває всіх.
Ризикнемо спрогнозувати: за кожен гол, забитий 
футболістами на забаву нашим та іноземним фана
там, буде загублено щонайменше одного українця.

Голів іще немає, свистки не пролунали, але двоє вже 
загинули: будівельник і пенсіонер. Початковий раху
нок 2:0 на користь Банкової. Як нас убиватимуть далі?
Поперше, шляхом недофінансування охорони здо
ров’я, гроші на яку програли у футбол. Ці втрати най
складніше оцінити, але вони будуть найбільшими. 
Нагадаємо, в Україні епідемія мультирезистентного 
туберкульозу, а також СНІДу – це висновок ВООЗ. 
Тому жертвами Євро можуть стати не тільки україн
ські громадяни, що не отримують ліків, а й охочі до 
сексуальних розваг фанати зза кордону.
Подруге, під час розгону опозиційних мітингів, які, 
безперечно, супроводжуватимуть «свято футболу». 
Під час Дня Свободи нам уже довелося бачити бра
вих омонівців із блиском підвищеної зарплати в 
очах, а це джерело смертельної небезпеки.
Наступною йде «звичайна» робота з молоддю в мілі
цейських відділках. Згадайте хоч би бідолашного Ін
дила – такі хлопці під час Євро в «обізянники» по
траплятимуть десятками, якщо не сотнями. 
До речі, хочемо нагадати, що туберкульоз у нас ца
рює саме в місцях позбавлення волі. Тому ті, хто 
після побиття у відділку потрапитьтаки за ґрати, 
ризикують щонайменше дістати інвалідність. А за
бирати будуть: пригадайте, що було з лідером фанів, 
які кричали «Спасібо житєлям Донбаса».
І нарешті, «затягування пасків», яке влаштувала нам 
влада, коли людям нічим заплатити за житло, коли 
вони не мають за що купити поїсти. Нагадаємо, що 
правління Януковича вже ознаменувалося рекорд
ною кількістю загиблих від холоду, зокрема й у влас
них квартирах.
А вже на традиційні інфаркти вболівальників, чия 
улюблена команда програла, можна просто не зва
жати. Тим більше що українська збірна своєю грою 
встигла загартувати серця фанів.
Однак із останнім фінальним свистком Футболо
мор2012 не закінчиться. Адже борги за цей загул 
віддаватимуть ще наші діти. 
Звісно, якщо не виїдуть на заробітки до Франції, гос
подаря Євро2016. 
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Автор:  
Ігор Лосєв

   

20 
років тому прези
дент Леонід Крав
чук підписав указ 
про створення Вій

сь  ковоМорських сил України. 
Не вдаючись у подробиці його 
появи, можна сказати, що доку
мент був цілком закономірним 
для країни, яка має понад 1,5 
тис. кілометрів чорноморського 
кордону. Україна є морською 
державою, і це зобов’язує керів
ництво до усвідомлення важли
вості геополітики на цьому на
прямі. Чорне море протягом 
усієї історії нашої країни відігра
вало без перебільшення велику 
роль у житті її населення.

На жаль, важливість чорно
морської орієнтації України не 
до кінця усвідомила вітчизняна 
еліта. Нині басейн Чорного і 
Азовського морів, Крим і Сева
стополь є однією з найпотужні
ших геополітичних зон україн

ськоросійських відносин, адже 
стратегічна значущість цього 
регіону не є таємницею для 
кремлівських політиків. Досвід
ченіша (понад 500 років держав
ного існування) російська влад
 на еліта здебільшого переграє 
українське керівництво, яке не 
здатне позбутися архаїчно
провінційних уявлень про місце 
власної держави у світі, Європі 
та Чорноморському регіоні зо
крема. 

КОЗАЦьКе МОРе 
Історія України була тісно 
пов’язана з перманентною бо
ротьбою за військовополітичну 
присутність на Чорному морі, 
що особливо яскраво прояви
лося в гегемонії козацького 
флоту у XVII столітті. У мор
ській політиці українського ко
зацтва виразно простежується 
наступність із морською політи
кою Київської Русі. На це, зо
крема, звертав увагу відомий 
віт чизняний історик Дмитро 

Дорошенко: «Їхні сміливі мор
ські походи можуть порівнятися 
тільки з морськими походами їх 
предків, русів старокнязівської 
доби. Об’єкт походів той самий: 
прежня Візантія, теперішній 
Царьгород, або ж Чорноморське 
побережжя в Малій Азії й 
Криму».

Наші козаки розглядали 
Чорне море, кажучи сучасною 
мовою, як зону своїх стратегіч
них інтересів, як внутрішнє 
українське водоймище, пану
вання на берегах якого вони вва
жали своїм законним правом. І 
це право постійно підтверджу
вали регулярними морськими 
походами й десантами на Бал
кани та Анатолію, нападами на 
Константинополь, Кафу, Синоп, 
Трапезунд, Варну. Англійський 
посол в османській столиці сер 
Томас Ро повідомляв у Лондон 
про козацький похід на Кон
стантинополь 9 червня 1624 
року: «Цілий день до заходу 
сонця сміливо стояли вони (ко

«Чорне море ще всміхнеться...»
Створені 20 років тому ВійськовоМорські сили України 
залишаються на межі виживання
Цю статтю 
автор присвя-
чує пам’яті 
брата, капі-
тана першого 
рангу 
Військово-
морських сил 
України Єв-
гена Лосєва

«Історичні умови 
життя орієнтували 
Україну на Захід, 
географічні орієн-

тували і орієнтують 
на полудня, на 

Чорне море. (...) 
Взагалі, коли об-

ставини тому спри-
яли, Україна йшла 
до того, щоб ши-
роко заволодіти 
Чорноморським 

узбережжям і стати 
тут міцною ногою». 

Михайло  
Грушевський 
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ХРОНОЛОГІя ФОРМУВАННя ВМС УКРАїНИ
Січень – лютий 1992 року – присягу на вірність україн-
ському народу прийняли військовослужбовці 3-ї школи 
водолазів, 17-та бригада кораблів охорони водного ра-
йону Кримської військово-морської бази та 880-й окре-
мий батальйон морської піхоти ЧФ. 
5 квітня 1992 року – президент України Леонід Кравчук 
видав Указ «Про невідкладні заходи по будівництву 
Збройних сил України», яким передбачалося сформу-
вати Військово-Морські сили України на базі сил Чорно-
морського флоту, дислокованих на території України. 
Першим командувачем ВМС став контр-адмірал Борис 
Кожин. 
29 березня 1992 року – на воду спущено прикордонний 
сторожовий корабель-фрегат «Гетьман Сагайдачний». 

7 квітня 1992 року – присягу прийняли військовослуж-
бовці 41-ї школи молодших спеціалістів зв’язку (Мико-
лаїв). 
21 липня 1992 року – до складу ВМС увійшов сторожо-
вий корабель СКР-112. 
28 липня 1992 року – державний прапор було піднято 
на першому побудованому для ВМС України кораблі 
«Славутич». 
Червень 1993 року – розпочав ходові випробування 
корвет «Луцьк», побудований на київському заводі «Ле-
нінська кузня». 
1 липня 1993 року – під Севастополем було сформовано 
перший батальйон морської піхоти ВМС України. 
3 серпня 1993 року – підписано угоду між Україною та Ро-
сією щодо принципів формування військових флотів двох 
держав на базі ЧФ СРСР на основі паритету (50% на 50%). 
Весна 1995 року – до складу ВМС увійшли військові час-
тини та з’єднання Ізмаїльського й Очаківського гарнізонів.   
Друга половина 1997 року – завершився розподіл Чор-
номорського флоту колишнього СРСР. ВМС України було 
передано 43 бойових кораблі, 132 судна та катери, 12 
літаків, 30 гелікоптерів, 227 берегових об’єктів, а також 
іншу техніку, боєприпаси та військове майно. 
Травень 2001 року – створено оперативно-тактичне 
об’єднання ВМС – ескадру різнорідних сил, кораблі якої 
беруть участь у міжнародних військово-морських на-
вчаннях.
15 березня 2002 року – спущено на воду корвет «Терно-
піль».

заки. – Авт.) і загрожували ве
ликій, але стривоженій столиці 
світу і всій її могутності; нарешті 
зі своєю здобиччю, з розгорну
тими прапорами козаки віді
йшли, щоправда, без перемоги, 
але й без відсічі турків. Ця не 
така вже й значна обставина, ця 
дерзновенна акція розкрила ди
вовижну істину про цю велику 
державу – що вона, здаючись та
кою грізною і могутньою, на
справді слабка й беззахисна». За 
кілька днів, згідно з повідомлен
нями сера Томаса, козаки знову 
напали на місто на Боспорській 
протоці й погромили його пе
редмістя. 

Козацтво усвідомлювало: як   
що воно не буде гегемоном на 
Чорному морі, знайдеться ін
ший господар, який стане за
грозою для їхньої безпеки. 

ЗМАРНОВАНІ МОжЛИВОСТІ 
Саме цією історичною логікою 
диктувалися спроби українців 
створити власний військово
морський флот за часів Цен
тральної Ради, Української дер
жави гетьмана Скоропадського і 
Директорії УНР. Втрата морських 

позицій майже завжди збігалася 
в часі з втратою політичної само
стійності України. Без контролю 
за Чорним морем вона була при
речена на провінціалізацію.   

У жовтні 1917 року майже всі 
кораблі Чорноморського флоту 
вперше підняли на своїх щоглах 
синьожовті прапори і передали 
сигнальними прапорцями: «Хай 
живе вільна Україна!» На жаль, 
тоді Центральна Рада не зуміла 
підтримати цей процес. Вона 
призначила генеральним секре
тарем морських справ Дмитра 
Антоновича, видатного україн
ського громадськополітичного 
діяча, однак людину цілком без
порадну в питаннях флоту. Втім, 
на думку керманичів ЦР, він мав 
безумовну чесноту: був партій
ним соціалістом. У III Універсалі, 
який визначав державні кордони 
УНР, Центральна Рада відмови
лася від території Кри му. І поки 
українські соціалісти визнача
лися у своєму ставленні до ЧФ, 
більшовики оперативно перетво
рили Севастополь на «Кронш
тадт півдня».

НАВІщО ФЛОТ?
Якщо аналізувати ці події, вра
жає повторення помилок Укра
їнської революції 1917–1918го на 
зорі становлення української 
незалежності в 1990х. Наша 
влада погано усвідомлювала, а 
чи й зовсім не розуміла зна
чення ВійськовоМорського фло
 ту для нашої держави. Ця ситуа
ція кардинальним чином не по
ліпшилася й на 21му році неза
лежності.  

Якщо військові округи – 
Прикарпатський, Київський, 
Одеський – таки привели до 
української присяги, то з фло
том не знали, що робити. І на
віщо він узагалі? Крім того, не 
хотілося сваритися з Москвою. 
А тим часом 70% командирів 
бойових кораблів Чорномор
ського флоту ховали у своїх сей
фах українські прапори, чекали 
сигналу з Києва. А його все не 
було… Кілька днів ЧФ узагалі 
нікому не був підпорядкований, 
і це могла зробити Україна. Як 
розповідають ветерани Зброй
них сил, тодішній його коман
дувач адмірал Ігор Касатонов 
приїжджав до столиці, щоб зу
стрітися з Леонідом Кравчуком, 
однак той не знайшов для нього 
часу. А Москва невдовзі зна
йшла… Золотий момент для 

«Чорне море ще всміхнеться...»
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На сьогодні 
чисельність ВМС 

України становить 
близько 

15 тис. 
осіб. У його складі 
перебуває понад 

70 
бойових кораблів, 

суден і катерів, 
близько 

30 
літаків  

і гелікоптерів,  

40 
танків, 

90 
БМП, 

190 
бронетранспортерів  

і понад 

60  
артилерійських  

систем та мінометів

«Той, хто володіє 
Севастополем, той 
володіє Кримом, 
той, хто володіє 

Кримом, той 
володіє Чорним 

морем». 
Юрій Липа

швидкого вирішення в інтере
сах нашої держави проблеми 
Чорноморського флоту в Києві 
проґавили. Офіцерипатріоти, 
об’єднавшись, постійно вима
гали від української влади не
гайно діяти. Нарешті 5 квітня 
1992 року, з великим запізнен
ням, сигнал про створення 
ВійськовоМорських сил Укра
їни від Кравчука надійшов.

Бездарність дій вітчизняних 
керманичів на початку 1990х 
створила для України вкрай не
безпечну проблему. І в цьому 
сенсі, на жаль, жодного поступу 
від 1918го не спостерігається. 
Наші офіцери в Севастополі зро
били велику справу. Якби вони 
не змусили чиновників у Києві 
зрушити питання з флотом із 
мертвої точки, то сьогодні росій
ські військові бази були б не 
тільки у Севастополі та Феодосії, 
а й в Ізмаїлі, Одесі, Очакові, Ми
колаєві тощо. 

На відміну від влади в сере
довищі морського команду
вання був великий ентузіазм. 
Люди залишали свої посади і 
йшли практично в нікуди, щоб 
розбудовувати український вій
ськовий флот. Знаю багатьох ци
вільних, які міняли свої квар
тири в Житомирі, Вінниці, 
Львові на Севастополь, переїж
джали на південь, щоб взяти 
участь у процесі формування ві
тчизняних ВМС. Вони вірили, 
що Україна буде могутньою, 
сильною, шанованою у світі дер
жавою, що потребуватиме свого 
потужного флоту. Але вона де

далі більше ставала здобиччю 
колишнього «червоного дирек
торату» та комунопартійної но
менклатури. Чимало офіцерів 
розчарувалися. 

Як це відбувалося, які на
строї виникали в той час, добре 
описав один із читачів Тижня: 
«У 1992му я працював у Мико
лаєві в КБ, яке прагнуло стати 
українським еквівалентом ле
нінградського «Румбу», тобто 
інформаційною базою судно і 
кораблебудування. Від тодіш
нього міністра ВПК та конверсії 
покійного вже Малева почули 
щось на кшталт «Молодца, мо
лодца, працюйте». Але грошей 
не отримали. А ще ходили 
чутки, що коли Кравчукові 
представили проект програми 
судно і кораблебудування, то 
його реакція була вельми лако
нічною: «Човники! Нащо нам 
човники!» 

Це вже в президентську кам
панію 1994 року він приїхав до 
міста, відвідав ЧСЗ і був приго
ломшений, коли побачив вели
чезні недобудовані корпуси. У 
його уявленні флот – це було 
щось на кшталт дніпровських 
прогулянкових теплоходиків. 
Який був ентузіазм тоді, у 1992
му! Російськомовні інженери 
збирали консиліуми, палко спе
речалися, як перекласти на мову 
той чи інший термін...». 

А в боротьбі за вітчизняний 
флот було чимало справді геро
їчних сторінок. Багато кораблів і 
частин присягали на вірність 
Україні, після чого керівництво 

ЧФ заходилося їх репресувати. 
Унаслідок цього 21 липня 1992 
року сторожовий корабель СКР
112 під командуванням капітан
лейтенанта Сергія Настенка за 
участю капітана ІІ рангу Жиба
рева вийшов із бухти Денузлав 
(поблизу Євпаторії) і, піднявши 
Державний прапор України, по
прямував на Одесу. Його почали 
переслідувати три бойові кора
блі ЧФ. На допомогу з Одеси 
прилетів український винищу
вач СУ27 і підійшли українські 
морські прикордонники. СКР
112 став одним із перших кора
блів ВМС України. 

МОРСьКІ ІЗГОї 
За останні роки Військово
Морський флот України попов
нився лише одним кораблем
корветом «Тернопіль» (введений 
в експлуатацію у лютому 2006
го). Сьогодні чимало суден уже 
давно застаріли фізично і мо
рально. А українські керманичі 
цікавляться долею Військово
Морських сил лише на словах. 
Вітчизняний істеблішмент ВМС 
(як і всі ЗСУ) приваблюють 
тільки з погляду продажу майна 
та військових містечок. Тому 
нині вони приречені на вижи
вання і злидні без будьяких 
перспектив. 

Варто з цього приводу на
вести слова безпосереднього 
учасника подій, начальника 
пресцентру ВМС у дуже склад
ний період існування флоту ка
пітана І рангу Миколи Сав
ченка: «Політичні процеси в 
Криму, сепаратизм тих, хто хо
тів відокремити півострів від 
України і зробити його росій
ським, наклали серйозний від
биток на процес створення не
залежної Української держави, 
її ВійськовоМорських сил. По 
суті, наші військові моряки 
були ізгоями на власній землі, у 
своїй державі, без необхідної 
підтримки. Їх ніби повели в 
атаку, а потім кинули на вижи
вання без набоїв. Багато з тих, 
хто йшов у перших лавах, оста
точно розчарувавшись в ідеа
лах, у які вірили, втомившись 
битися об стіну, звільнилися в 
запас. То був наш спільний біль. 
Немає, напевно, більшої траге
дії для людини, ніж утратити 
надію. Однак ніхто не переко
нає мене в тому, що час бо
ротьби був пропащим, як і все 
зроблене». 

БЕЗ НАДІЇ НА 
ПОКРАЩЕННЯ. 
Український 
флот «пасе 
задніх» серед 
військово-
морських сил 
своїх сусідів 
у Чорномор-
ському басейні
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Провідник у світ Скіфії
Від мордовських таборів поета й археолога Бориса Мозолевського 
врятувала золота пектораль

хрущовські й ранні брєжнєвські. 
На очах покоління Мозолев
ського («дітей ХХ з’їзду», як його 
згодом назвуть) відбувалися по
валення ідолів і болісне осмис
лення трагедії, що трапилася з 
країною за Сталіна. Молодий 
чоловік шукав відповіді на 
складні питання, тим паче що 
обставини цьому сприяли. Часу 
для усамітнених роздумів у ко
чегарці вистачало. Прагнення 
пізнати сенс буття привело його 
на заочне відділення історико
філософського факультету Київ
ського університету.

1964 року він отримав уні
верситетський диплом. Коли на
ставало літо, влаштовувався на 
роботу в археологічних експеди
ціях відомих скіфологів Олексія 
Тереножкіна та Варвари Іллін
ської. Якийсь час працював ре

Доля Бориса Мозолевсь 
кого (1936–1993) склада
лася так химерно, що 
пояснити її можна хіба 

залізною силою провидіння. 
Уявіть собі: юнак із причорно
морського села на Миколаївщині 
вирішує стати льотчиком, всту
пає до спецшколи Військово
Повітряних сил в Одесі, потім на
вчається в Єйському вищому 
військовоавіаційному учили
 щі – й раптом усе котиться шке
реберть. У зв’язку зі скороченням 
у Радянській армії йому, 20річ
ному мрійникові, який до всьо  го 
не відзначався міцним здоров’ям, 
довелося починати життя спо
чатку. Тільки як?

КОЧеГАРКА І СКІФИ
Дев’ять років (1956–1965) Борис 
провів у кочегарці. Часи були 

дактором у видавництві «Нау
кова думка», але 1968го за вка
зівкою з КДБ був звільнений і 
знову повернувся до кочегарки... 
Під ковпак спецслужб потрапив 
через свої вірші, з якими висту
пав перед різними аудиторіями: 
у деяких із них виразно звучав 
сумнів щодо комуністичної док
трини (якось у цих, «під Мая
ковського» писаних, рядках: 
«Фридрих Энгельс! Какими тро
пами / Поднимались мы к без
днам, срываясь вниз, / Чтоб 
однажды открылось, что был 
утопией / Марксом выстра  дан 
ный коммунизм…»).

«Він у всьому полемічний, 
він «тремтить» над чистотою 
своєї правди», – так відгукнувся 
Іван Дзюба про ранню поезію 
Бориса Мозолевського з її «гро
зовим романтизмом». Три перші 

Автор: 
Володимир 
Панченко 
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ЦИТАТА

«Зачарований, я 
боявся поворухну-
тися, щоб зоря ви-

падково не зникла. 
І тоді я зрозумів, 

чого так довго шу-
кав для порівняння 
із пектораллю: зви-
чайно ж, це був не 

витвір людської 
руки, а зірка, що 

впала із неба й пе-
ретворилася на зо-
лото, уламок блис-

кавки, диво, що 
стрічається раз на 
віку і назавжди ро-
бить людину при-
четною до таєм-

ниці. Так і стояв я в 
ту ніч – осяяний 

світлом скіфського 
золота, прониза-
ний променем го-

лубої зорі».

Борис 
Мозолевський

СПОГАД
Познайомитися з письменником-археологом мені по-
щастило 1987 року, коли в Кіровограді відбувалася нау-
кова конференція, присвячена пам’яті Олексія Теренож-
кіна. Брав у ній участь і Мозолевський. Настав момент, 
коли філологи «викрали» поета в істориків: Бориса Ми-
колайовича запросили на зустріч зі студентами, потім 
на кафедру української літератури. Запам’яталася його 
відкритість: такі люди притягують до себе від першої 
хвилини. Запам’яталися й вірші, які він читав: «На мо-
гилі Івана Сірка» та «Химерія».
Перший із них починається уявною розмовою зі сла-
ветним отаманом, чий спокій було потривожено на-
прикінці 1960-х, коли води Каховського моря дісталися 
до поховання Сірка, після чого прах народного героя 
знайшов «притулок» біля села Капулівка в кургані 
доби бронзи. Череп його тоді віддали в Москву для ан-
тропологічного дослідження, натомість до нової мо-
гили крадькома поклали інший. «Як подейкують, – ту-
рецький», – додав у історично-довідковому пролозі до 
вірша Борис Мозолевський. «Розмова» з отаманом, 
який лежить у могилі «з чужою головою», переростає у 
пронизаний романтичним мотивом туги за колиш-
ньою славою роздум про жах національного безпа -
м’ятст  ва та його носіїв, «гнилих онуків» і «бусурманів», 
а у фіналі вірша – у хвалу Запорожжю та «викликання» 
надії на те, що воскресіння історичної пам’яті й гор-
дості українців неминуче.
Що ж до «Химерії», то це не така вже й рідкісна в Мо-
золевського фантасмагорія, просякнута сатиричним 
духом. «Бабі Гапці» привиджується таємний «з’їзд» 
скіфських баб десь «у байраці під Кіровоградом», хоча 
насправді то зібралися провінційні партократи, яких 
налякала ґорбачовська перебудова, що звалилась як 
сніг на голову. До ҐКЧП й розпаду СРСР залишалося ще 
кілька років, а «химерний» вірш Мозолевського вже 
тоді прогнозував, що все це – чергова «відлига» й за-
пеклий опір їй із боку політичних консерваторів – так 
просто не закінчиться…

збірки – «Начало марта» (1963), 
«Шиповник» (1967), «Зарево» 
(1971) – цілком складалися з ро
сійськомовних віршів. «Мовний 
переворот» у свідомості, а отже, 
й у творчості поета стався на
прикінці 1960х: він відкрив у 
собі Україну. Відтоді болюче 
«українське питання» не давало 
митцеві спокою, щó виразно за
свідчує його поезія.

На рубежі 1960–1970х він ба
лансував між волею і неволею – з 
кочегарки можна було легко по
трапити не в чергову наукову екс
педицію, а в брєжнєвські табори. 
В етюді «Шлях до себе» Борис 
Мозолевський згодом напише: «І 
коли зашморг вже зовсім мав зі
йтися навколо моєї шиї, […] збаг
нув я, що врятувати мене може 
тільки відкриття світового зна
чення. Так вимріяв і вистраждав 
я собі свою Товсту Могилу. […] 
Зухвальство моє було винагоро
джене царською пектораллю. […] 
Замість Мордви я потрапив до Ін
ституту археології АН УРСР, до 
якого мене поспішили зарахувати 
заднім числом».

Товста Могила – це скіфський 
курган заввишки 9 м, розміще
ний на території міста Орджоні 
кідзе, просто серед будівель. Тут, 
на Дніпропетровщині, стародавні 
по  ховання вже й раніше відкри
вали Борисові Мозолевському, як 
він занотував, «свої таємниці, вті
лені у найвитонченіших витворах 
золотарства». Про  те найбільша 
удача прийшла до молодого 
архео лога в червні 1971го. Історію 
знахідки в Товстій Могилі він  
докладно описав у дивокнизі 
«Скіфський степ», поєднавши 
можливості щоденника, наукової 
студії, поетичного слова та психо
логічного оповідання. Так, тут 
розкривається й душа самого до
слідника: одержима віра й сум
ніви, навіть відчай (були мо
менти, коли здавалося, що після 
грабіжників у кургані майже ні
чого не залишилося); радісне за
ціпеніння від дива, яке відкри
лось очам, і велика втома; міс
тичні відчуття й несподівана туга, 
яка повела Мозолевського серед 
ночі з готелю знову до Товстої Мо
гили, його німа «розмова» із бла
китною зіркою, що раптом про
блисла крізь дерев’яний щит у 
підземелля – вперше за дві з га
ком тисячі років...

Була, очевидно, якась вища 
справедливість у тому, що від
шукав пектораль саме поет, ве

дений своєю особливою інтуї
цією і одержимою вірою. Немож
ливо не перейнятися його хви
люванням, читаючи у «Скіф
ському степу» про мить, коли 
сталося неймовірне: «Я розчис
тив один із сагайдачних наборів 
під стінкою дромосу і, згортаючи 
густий глиняний чамур, що 
вкривав долівку, відчув, як 
пальці щось боляче шкрябнуло 
(то був «гострий козячий ріг» 
пекторалі! – Авт.). Я побачив, як 
зблиснуло золото, і якимсь неві
домим відчуттям збаг  нув, що це 
саме те: річ була велика і явно 
лежала на своєму первісному 
місці, не зрушена грабіжниками. 
На хвилю я заціпенів...». Борис 
Миколайович покликав колегу 
(Євгена Черненка) – і вони вдвох 
«підняли пектораль із долівки, 
обмили її в копанці, зробленій 
для стікання води, винесли до 
світла у вхідну яму і, як діти, по
чали від радості цілувати. Перед 
нами була річ справді небачена. 
Вага пекторалі 1150 грамів, діа
метр 30,6 сантиметра...».

Мозолевськомупоету здало
 ся, що то «зірка», злетівши з не 

ба, перетворилася на золото, а 
Мозолевськийархеолог уважно 
дослідив витвір невідомого май
стра й дійшов висновку, що пек
тораль – «культова річ», у симво
ліці якої відбилися «космого
нічні уявлення скіфів, пов’язані з 
концепцією трьох сфер світобу
дови», і що виготовлена вона «під 
безпосереднім впливом Парфе
нона» (себто витвір скіфів на
справді є зразком давньогрець
кого мистецтва, що й не дивно: з 
еллінами Причорномор’я вони 
були сусідами).

Товста Могила, в якій ко
лись поховали «молоду царівну 
скіф’янку», завдяки Борисові 
Мозолевському ввійшла в істо
рію світової культури. Про сен
сацію багато писали. Її відкри
вача (нещодавнього кандидата 
на відправку в Мордовію) при
ймав тодішній перший секре
тар ЦК КПУ Петро Шелест. По
при тиск Москви, скарб зали
шився в Києві. Зберігається він 
у Музеї історичних коштовнос
тей України, де відтоді ім’я Бо
риса Мозолевського екскурсо
води згадують щодня.

«ВСТАВАй, ПОеЗІЄ МОя»
Найповніше видання поетичної 
спадщини Мозолевського – збір
 ка 2007 року «Поезії», що вийшла 
у видавництві «Темпора». До пер
шого її розділу включено вірші, в 
яких автор «розмовляє» з Украї
ною, розмірковуючи над її долею. 
Це болісний роздум, оскільки 
осердям його є тема яничарства, 
а також виборювання ліричним 
героєм природного права на па
тріотичні почування, на україн
ськість. Утім, із такою самою пря
мотою Борис Мозолевський гово
рить і про вади національної 
вдачі, передусім про дивовижну 
здатність до гризні й «стинання 
оселедців» один одному заради 
булави; про байдужість до рідної 
мови і продажну вислужливість 
перед ворогом («Смерть Івана 
Сірка»). Інколи настрої поета ста
ють похмурими, адже йдеться 
про драму зникання україн
ського в Україні.

Ще одна група віршів – полі
тична лірика Бориса Мозолев
ського. Найсильнішими подраз
никами, що спонукали його до 
публіцистичного прямомовлен
 ня, були передусім національне 
безпам’ятство, «приспаність» во
 лі, а також гримаси «розвину
того соціалізму»: лицемірство, 

№ 13 (230) 30.03–5.04.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|49

постать|СпАДоК



демагогія, зневага до людського 
життя й до елементарних свобод. 
Деякі з творів безпрецедентні за 
різкістю політичних інвектив, 
адресованих не тільки вождям, 
а й «середньому» партійному 
кла  су («На вулкані»). І навряд чи 
писалися вони навздогін по
діям. Судячи з напруженовід 
чай  душ  них інтонацій, поет пе
ребував у епіцентрі смертель
ного ризику, проте відкладати 
правду до кращих часів було не в 
його характері. Мозолевський – 
це максималізм, «вимучлива» 
совість, що постійно підштовхує 
до рішучих вчинків, «донкіхот
ська» відкритість…

Численні вірші є провідни
ками у світ Скіфії. Публіцис
тичне начало ніколи не було чу
жим Борисові Мозолевському; 
дає воно про себе знати і в його 
«археологічних» віршах. Суміш 
епох на великій історичній вер
тикалі автор сприймає як ціліс
ний, із несподіваними причин 
нонаслідковими зв’язками про 
цес. «Від Палових побоїщ до  
ҐУЛАҐу» – в цього поета мож
лива й така асоціація… Зі своєї 
істо ричної часової ніші скіфи Бо
риса Мозолевського мовби пере

УРИВОК З ПОеЗІї 

Ти в червонім – 
наче канна!  

В білих айстрах 
скрипки плачуть. 
Пролітають сиві 

птиці 
Небом вічних кочу-

вань. 
Ти проходиш? – 

Зупинися!!! 
Ще раз дай тебе 

побачить! 
Я люблю тебе в чер-

вонім! 
Не спиняйся – 

прощавай.

Так закінчується 
вірш «Портрет у 

червоному» 
(творче змагання 
Бориса Мозолев-
ського зі «Сновій-

ною баладою» Фе-
деріко Ґарсія 

Лорки!), оповитий 
світлою тугою за ві-
чно манливою і не-
вловною, як сама 

безмежність, 
любов’ю. Він гідний 

найвибагливіших 
антологій інтимної 

лірики.

селяються в усечасся. В одному з 
текстів («Голос із Товстої Мо
гили») Скіфію названо «рідною 
землею». Герри (нинішня Ніко
польщина) вписуються в істо
ричну пам’ять і в долю степу як 
фрагмент великого життєтри
вання предків. Ефект повсякчас
ності, неосяжного історичного 
простору залишає і монолог у 
блискучому вірші «Герри» – пое
тичній класиці Бориса Мозолев
ського. «Я скіфський цар, лежу в 
дніпровських Геррах, // І стуго
нять століття по мені…» – ці 
рядки належать до найбільш 
упізнаваних у доробку поета.

Значну частину творчої 
спадщини Мозолевського ста
новлять його «мемуарні» поезії, 
навіяні спогадами про дитин
ство, низка чудесних віршів, 
адресованих дітям, а також ін
тимна лірика, зібрана в розділі 
«Любов моя, терпка моя від
радо». Атмосферу в них визнача
ють чистота і святість, зокрема й 
тоді, коли домінує еротичний 
мотив. Характерна інтонація та
ких віршів – елегійність, джере
лом якої є «двоєдиність муки й 
щастя». У них поетизуються 
мить щастя, спонтанний вибух 

почуттів, святковоромантичне 
вбрання природи (найчасті
 ше любого поетові степу).

Поезія Мозолевського дихає 
справжністю. У ній відбилася 
болісна робота душі людини, 
для якої ідеальне не було 
абстрак цією: вона вірила, що 
зробити цей світ хоч трохи кра
щим бажано й можливо.

Після розкопок Товстої Мо
гили доля подарувала Мозолев
ському ще 22 роки життя. На по
чатку 1990х він працював над 
докторською дисертацією на 
тему «Етнічна географія Скіфії». 
Завершити її дослідник не встиг, 
проте чимало концептуальних 
ідей усетаки розгорнув, запро
понувавши, зрештою, свою карту 
відповідних земель. Його виснов
 ки щодо розселення «скіфських 
народів», ідентифікації річок Ге
родотової Скіфії, локалізації міс
цевості Герос, гостра полеміка з 
академіком Борісом Рибаковим 
(котрий, як вважав Мозолев
ський, вдався до «маніпуляцій  
із Геродотом», аби будьщо «ото
тожнити середньодніпровські 
племена із праслов’янством») на
лежать до наукового активу су
часної скіфології. 

ЗОЛОТА ЗНАХІДКА  
МОЗОЛЕВСЬКОГО.  
Пектораль викорис-
товувалася як нагруд-
на прикраса скіфського 
царя у ІV столітті 
до н.е. 
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27 
березня –

Міжнародний день 
театру

Творіть 
як хочете
Чим український театр може зацікавити світ

пише. Але це не постає на та
кому рівні, щоб можна було пре
зентувати як національне над
бання», – вважає пані Рибікова.

Національна драматургія 
розвивається тоді, коли є систе
матичне змальовування та 
осмислення реалій своєї країни. 
Так постала сучасна драматур
гія Німеччини з її дражливими 
темами (неонацизм, співісну
вання різних етносів та культур, 
переділ та об’єднання країни) й 
Великої Британії, де протест 
проти усталеного колообігу 
жит  тя набирає особливо різких 
форм. У Росії такі процеси відбу
валися в 1990х, коли про навко
лишню дійсність почав писати 
Ніколай Коляда, коли Алєксєй 
Казанцев та Віктор Славкін 
створили фестиваль «Любі
мовка». На початку 2000х силь
ний поштовх до розвитку нових 
форм, зокрема документального 
театру Росії, дали воркшопи 
лондонського «Роял Корт».

Нині «Роял Корт» проводить 
свою місію в Україні (спільний 
українськогрузинський проект 
молодої драматургії). Еліз 
Доджсон, керівник міжнародної 
програми британського театру, 
каже, що очікування стосовно 
наших молодих драматургів у 
неї дуже великі, але робити ви
сновки ще зарано. Проект уже 
добігає кінця, і обрана п’єса
переможець буде поставлена на 
сцені «Роял Корту». Раніше тут 
були представлені роботи на
ших драматургів Максима Ку
рочкіна («Глаз»), Наталії Во 
рожбит («Зерносховище») та ни 
ні покійної Ганни Яблонської 
(«Язичники»).

СВІТ ЗА ОЧІ
Аби дізнатися, який образ сучас
ного українського театру вима

«я хотіла написати 
п’єсу. Тож переста
вила стіл до вікна, 
сіла і так писала 

два дні, з великою насолодою, 
не знаючи, що буде в кінці моєї 
історії, а за півроку відбулася 
прем’єра. Тож, шановні, ви
ходьте з інтернету, вимикайте 
телевізор, сідайте і творіть як 
хочете», – каже авторка «Буни» 
Віра Маковій.

Просування модерних укра
їнських постановок на міжнарод
ному рівні нерозривно пов’язане 
з розвитком драматургії. Західне 
суспільство має чітку орієнтацію 
на сучасність, що й становить 
суть театру соціального, котрий 
досі залишається затребуваним. 
Неабияка цікавість є і до полі
тичного, котрий оперативно реа
гує на гарячі теми: «Якщо в нас 
з’явиться п’єса, скажімо, про те, 
як посадили до в’язниці Юлію 
Тимошенко, вона може прорва
тись у Європу й мати попит у 
сфері політичного театру», – 
каже Алла Рибікова, режисер, 
укладач збірників німецької дра
матургії «ШАГ».

Сьогодні, аби пробитися на 
основні міжнародні театральні 
форуми, потрібна або усталена 
національна драматургія, або 
потужні режисерські роботи, які 
здивували б західного глядача. 
Початкові етапи проходження 
вистав на світові сцени зазвичай 
відбуваються на фестивалях 
драматургії. У Німеччині є два 
великі драматургічні форуми: 
Мюльгаймський та бієнале у Віс
бадені. «Кожні два роки до мене 
звертаються із запитанням: 
«Що є в сучасній українській 
драматургії, що можна пока
зати?» І повсякчас виникає про
блема знайти матеріал. Думаю, 
тексти є, бо існує молодь, яка 

лювався за кордоном, Тиждень 
звернувся до експертів Росії та 
Польщі, двох країн з потужними 
театральними традиціями. «Ве
ликі надії покладаю на молодих 
драматургів. Назву низку імен, 
які стали впізнавані за останні 
кілька років: Артур Млоян, Віра 
Маковій, Марися Нікітюк, Євген 
Марковський, Сашко Брама, Ден 
Гуменний, Маріам Агамян, Ок 
са  на Савченко. Ну і, звичайно, 
Наталія Ворожбит, москвич
киянин Максим Курочкін», – 
каже Міхаіл Уґаров, московсь   
кий драматург, режисер та один 
з ідеологів руху «Нова драма». 
Пан Уґаров, котрий у своєму не
величкому «Театрі.doc» розгор
нув широку діяльність докумен
тального театру, має надію, що 
на українському кону постане 
наша власна реальність без при
крас, цікава нам і всьому світові. 
«Я сподіваюся, що люди пере
стануть робити вигляд, ніби 
мистецтво – це одне, а життя – 
інше. Вірю, вони зрозуміють: 
особистість на сцені набагато ці
кавіша, ніж актор».

Автор: 
 Надія 

яремчук
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УКРАЇНА 
МІСТИЧНА. 
Виставу 
«Король Лір. 
Пролог» театр 
«Дах» показав 
у Росії, Франції 
та Угорщині

Польський театральний кри 
тик із видання Gazeta Wy  borcza 
Роман Павловський із сучасною 
українською драматургією май
 же не знайомий. У його уявлен
нях наш театр здебільшого асоці
юється з Андрієм Жолдаком. 
«Для західного глядача він усе
таки український режисер, проте 
українських п’єс не ставить і на
звати його представником укра
їнської традиції також складно, 
бо Жолдак – це продукт (пере
прошую) західної культури, але 
насамперед першокласний ре
жисер, котрий співпрацює з ні
мецькими, російськими та угор
ськими театрами й живе у Бер
ліні». Критик Павловський від
верто дивується з цього приводу: 
«Перепрошую за свою необізна
ність, але я справді не розумію, 
чому Жолдак мешкає у Німеч
чині? Візьмімо за приклад найві
домішого нині польського режи
сера Кшиштофа Варліковського. 
Він інтенсивно працює за кордо
ном, але в нього є своя трупа у 
Варшаві – «Новий театр». Без 
цього театру він утратив би дже

рело свого натхнення й, певно, 
свою ідентичність».

Окрім Жолдака, митцем у ви
гнанні Павловський називає 
Клима (український драматург і 
режисер Володимир Климен
 ко. – Ред.) і так само дивується, 
що талановитий митець не має 
своєї лабораторії у Києві, наразі 
трудячись у Москві. Ця ситуація 
типова для України – незалежні 
театри (навіть ті, що успішно 
представляють нашу країну за 
кордоном) абсолютно не цікав
лять державу. Це при тому, що 
майже кожна країна Європи фі
нансово підтримує експеримен
тальний театр. Кожен фахівець 
розуміє: експерименти не за
вжди приносять конкретні пло
 ди, однак запускають нові про
цеси, які згодом дадуть великі 
результати. «Без фінансування 
такі трупи, як «Дах», рано чи 
пізно будуть змушені робити від
верто комерційні речі, аби втри
матись», – каже Павловський.

Нині «Дах» успішно виступив 
у Москві на фестивалі «Золота 
Маска» з виставою «Король Лір. 

Пролог». Спектакль був поставле
ний вісім років тому і збігся в часі 
з подіями Помаранчевої револю
ції. Політичні аллюзії в шекспі
рівському тексті, близькі ниніш
нім російським революційним 
настроям, тамтешні глядачі вхо
пити змогли – про це пише у 
своїй рецензії на виставу оглядач 
Роман Должанскій. Минулий рік 
для «Даху» взагалі був урожай
ним: виступи на фестивалях у 
Франції та запрошення в центр 
Theatre VidyLausanne (Швейца
рія), де свого часу працювали Пі
тер Брук, Піна Бауш, Еймунт Ня
крошюс. У Лозанні театр поста
вить п’єсу Наталії Ворожбит 
«Вій» за мотивами однойменної 
повісті Гоголя. Драматург показує 
сучасне село на Полтавщині, все 
ще у світлі гоголівської фантасма
горії, ку  ди випадково приблукали 
два французькі туристи. Сюжет 
цікавий «і вашим і нашим».

ПОМ’яКШУВАЛьНИй еФеКТ
Дехто скаже: а навіщо нам пори
ватися в Європу, якщо й свого 
глядача задовольнити не завжди 
вдається. Тут показовим є при
клад Ізраїлю. Невеличкий театр 
у ТельАвіві, «Трупа209» (номер 
успадкувала від номера бомбос
ховища поруч, із яким місцевий 
муніципалітет виділив для ко
лективу приміщення) у липні 
цього збирається прийняти де
сятки кураторів, фестивальних 
менеджерів з усього світу, аби по
казати свої роботи й дістати нові 
перспективи спів  праці: участь у 
фестивалях, створення копро
дукцій тощо. Вже 25 років трупу 
майже повністю утримують за 
рахунок місцевого бюджету, фо
рум із міжнародними гостями 
також влаштовують лише за 
держкошт. Уряд розуміє: в ситуа
ції, коли настрої світу щодо кра
їни радикалізуються, пом’як 
шить їх тільки культура. В на
шому випадку культура високого 
рівня може показати, що укра
їнці прагнуть бути не вирваними 
зі світового контексту. А для 
цього треба спочатку просто роз
повісти про країну, чого всі від 
нас і чекають.

На думку Алли Рибікової, 
спробам зацікавити міжнародну 
театральну спільноту має пере
дувати усвідомлення того, що 
зараз є важливого в нашому 
житті для нас самих. Коли ми це 
зробимо (та ще й талановито), 
тоді й станемо цікаві світові. 
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С
воєрідний і несподіваний подару
нок наприкінці минулого року зро
била кіровоградська влада колек
тиву Обласного академічного муз

ичнодраматич ного театру імені Марка 
Кропивницького та всім людям сцени, 
вирішивши не продовжувати контракту 
з його директором і художнім керівни
ком Михайлом Ілляшенком. Маючи до
свід успішного звільнення очільників 
інших закладів та комунальних підпри
ємств, вона була переконана, що і цього 
разу їй легко вдасться досягти бажа
ного. Але прорахувалася. Дізнавшись з 
інтернету про наміри усунути Ілля
шенка з посади, більшість працівників 
театру звернулися до обласної ради з ви
могою, щоб він залишався їхнім керів
ником і надалі. Сподівалися, наївні, що 
до них обов’язково прислýхаються, що їм ви
дніше, хто має очолювати цей специфічний за
клад культури, проте бульдозер, який мав роз
рівняти майданчик для нового «театрального 
життя» в Кіровограді, уже заходився працювати, 
а за його кермом був не хто інший, як сам голова 
облдержадміністрації Сергій Ларін. Це він чо
мусь вирішив, що треба роз’єднати посади дирек
тора й художнього керівника, віддавши першу 
«ефективному господарнику». Водночас і чути 
не хотів, що Ілляшенко непогано давав раду 
обов’язкам директора, зробив театр прибутко
вим, навіть попри кількарічну відсут
ність стаціонарного приміщення (че
рез реконструкцію будівлі. – Ред.).

Незмінність наміру влади оста
точно підтвердила начальник управ
ління у справах преси та інформації 
ОДА Євгенія Шустер. З характерною 
безапеляційністю чиновниця, коли її 
попросили передати рішення кропив
ничан депутатам, назвала колектив 
театру «алкоголіками», яких «по
трібно розігнати». А невдовзі на шоко
ваних артистів чекав іще один сюрп
риз. Цього разу – в особі керівника од
ного з танцювальних колективів міста Ігоря Спі
нула. Його представили виконувачем обов’язків 
директора, навіть не дочекавшись закінчення 
терміну дії контракту з попереднім керівником. 
Зрозумівши, яку відповідальну місію на нього 
покладають, новоспечений в. о. заходився від
разу ставити бунтівників на місце. На запитання 
із зали, що він знає про театр, відповів, що ні
чого, навіть на вистави не ходив, але освоїть нову 
справу швидко. Додав, що державну мову знає, 
але з ними розмовлятиме «на русском языке».

Голова облдержадміністрації, як 
професійний актор, довго витримував 
паузу, з колективом не зустрічався і 
зробив це тільки після того, коли на за
хист кропивничан виступила громад
ськість, відомі театральні діячі країни. 
Аби якось вийти з конфліктної ситуації, 
терміново оголосили конкурс на замі
щення посади директора (художнього 
керівника взагалі прибрали зі штат
ного розпису). Охочих не виявилося, 
тож конкурс продовжили.

Чим же не сподобався новій владі 
Михайло Ілляшенко, добре відомий сво
їми режисерськими роботами? Його на
магалися переламати, а він не ламався, 
його намагалися втягнути в якісь аван
тюри, а він не піддавався. А ще причина 
в грошах, виділених на реконструкцію 

театру. Опозиційні народні депутати вже зверну
лися до правоохоронних органів, щоб з’ясувати, 
куди поділися 23 млн грн із 42, наданих торік: 
іще 8 грудня вони були, а вже до кінця місяця 
зникли (відновленням приміщення опікується 
Управління капітального будівництва Кірово
градської ОДА).

Зрештою, фінансовий бік ситуації справжніх 
митців не цікавить, для них значно важливіше, 
чи існуватиме театр. Уже можна стверджувати: 
він буде не той, яким його бачили в ХІХ та ХХ (до 
пожежі) століттях. Треба забути про ліпнину й 

позолоту – їх замінить китайський 
пластик, та й зовні приміщення по
мітно відрізнятиметься від зафіксова
ного на численних листівках століт
ньої давності, яке завжди служило ві
зитною карткою міста. Проектом пе
редбачено прибудови, де, як кажуть 
обізнані люди, розмістяться ресторан, 
готель та інші розважальні заклади.

Утім, усі ці «дрібниці» не хвилю
ють місцевої влади, для неї головне – 
відкрити театр у жовтні, коли відзна
чатимуть 130річчя від дня засну
вання українського професійного теа

тру. Дехто схильний вважати, що цю урочисту 
подію навмисне «підганяють» під парламентські 
вибори, аби був зайвий аргумент, чому треба го
лосувати за нинішню «команду професіоналів».

Навіть якщо будівлю здадуть вчасно, немає 
гарантії, що глядачі тому дуже порадіють, бо но
вому керівництву знадобиться не один рік, аби 
зробити працездатним розколотий інтригами 
колектив, підняти сценічну майстерність до 
рівня, який був за Ілляшенка. Надто великі ру
їни залишив по собі бульдозер. 

Бульдозером по театру

ПРОеКТОМ 
РеКОНСТРУКЦІї 
ПеРеДБАЧеНО 
ПРИБУДОВИ,  

Де РОЗМІСТяТьСя 
РеСТОРАН, ГОТеЛь ТА 
ІНШІ РОЗВАжАЛьНІ 

ЗАКЛАДИ

Автор:  
Валерій 

М’ятович, 
журналіст, 
Кіровоград
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ВХІД ВІЛЬНИЙ

Костянтин Тищенко – професор Київського 
національного університету імені Тараса 

Шевченка, доктор філолог�. Автор понад 
180 праць із загального мовознавства, 

романістики, іраністики, кельтолог�, 
басколог�, арабістики тощо, зокрема: 

«Метатеорія мовознавства» (2000), 
«Мовні контакти: свідки формування 

українців» (2006), «Етномовна історія 
прадавньої України» (2008) та ін. 

Засновник першого у світі Лінгвістичного 
навчального музею.

Книгарня «Є» та журнал 
«Український тиждень» 

запрошують на зустріч 
із українським лінгвістом 

і перекладачем 
Костянтином Тищенком

Тема лекц�:
«ГЕНИ, МОВА, УКРАЇНА»

(2 частина)
Генетичні і мовні контакти
з найближчими сусідами

Книгарня «Є»
Київ, вул. Лисенка, 3

(ст. м. «Золоті ворота»)



Ця зустріч відбувається в 
Києві. І не випадково, адже 
композитор не просто вирішив 
присвятити свій дебютний ве
ликий твір пам’яті жертв Голо
домору – ціла симфонія стане 
розповіддю про одну з найбіль
ших трагедій людства. Прем’єра 
повинна відбутись у нашій сто
лиці восени 2013го, до 80х ро
ковин геноциду.

Що змусило австрійця пере
йнятися історією, яка і в Україні 
багатьом байдужа? Про своє рі
шення Штефан говорить як про 
щось саме собою зрозуміле. «Як 
і більшість людей у Західній Єв

«Н
е в нотах криється 
краса музики», – 
ці слова Ґустава 
Малера стоять як 

мотто на сайті молодого ав
стрійського композитора Ште
фана Марії Карла. На зустрічі з 
нечисленною групою симпати
ків і критиків він випромінює 
доброзичливість і суто віден
ську ґречність: щира усмішка й 
цукерки «Моцарт» для всіх гос
тей. Але погляд митця світиться 
пристрастю, коли він розпові
дає про свою першу симфонію, 
над якою нещодавно почав пра
цювати.

ропі, я не знав про Голодомор, 
ніколи не чув про нього. І мені 
соромно, що ми не відаємо про 
це, не вивчаємо цього у школі», – 
каже він.

Про трагедію 1932–1933го 
митець дізнався від своєї знайо
мої, історика МаріОд Тардіво. 
Вона писала дисертацію про 
ГУЛАГ, яку їй не дозволили за
хистити в рідній Франції – ро
бити це довелося в Українсько  
му католицькому університеті 
Льво  ва. «Росіяни мають великий 
вплив у Парижі, – зі сміхом каже 
Штефан. – Та, як на мене, в них 
це є скрізь. Тож якщо хочеш до

Реквієм 
для 

байдужих

Автор: 
Роман 
Горбик

Композитор з Австрії пише симфонію про Голодомор
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МеНІ СОРОМНО, щО ЄВРОПА 
Не ЗНАЄ ПРО ГОЛОДОМОР

сягнути успіху, доводиться пере
стрибувати через такі бар’єри».

Вражений розповіддю прия
тельки, композитор свідомо об
рав нелегкий шлях до успіху – 
через околиці світової історії та 
одну з найбільш замовчуваних 
трагедій ХХ століття. «Я прагну 
до тем, що мають гуманітарний 
вимір; не бажаю робити мисте
цтво для мистецтва, як багато 
сучасників. Мені хочеться вико
ристовувати свій талант для до
бра. Адже мета митця – не при
нижувати людей, а вивищувати 
їх», – каже пан Карл.

«Тема Голодомору відразу під
корила мене. Разом із Ма  ріОд ми 
створили фундацію в Парижі під 
назвою Beauregard, метою якої 
було мистецтвом змінювати світ 
на краще. Перший проект мав 
бути про Голодомор, адже це 
якраз те питання, що потребує 
підтримки й розголосу ззовні, а не 
тільки зсередини України. Далі 
планували взятися за проблеми 
довкілля, голоду в сучасній Аф
риці. Навіть одна з найталанови
тіших молодих піарниць Парижа 
готова була працювати з нами».

ПІДТРИМКА СИМФОНІї 
ГАЛьМУЄТьСя
Концепція проекту – симфонія 
«Голодомор» – з’явилась одразу. 
33річний Штефан Марія, випус
кник зальцбурзького, мюнхен
ського й лондонського музичних 
вишів, мав регулярні замов
лення і впевнено почувався на 
старті кар’єри, яка, втім, для біль
шості композиторів посправ 
жньому починається з першою 
симфонією. «Узявшись до ро
боти, ми зустрічалися з багатьма 
представниками української діа
спори в Лондоні та Парижі. Зага
лом усі були вражені й переко
нані в корисності проекту. В під
сумку всі бажали допомогти 
трішки, але нікому не кортіло 
брати на себе більшої відпові
дальності. Тож ми звернулися по 
допомогу до ЮНЕСКО – їхня 
участь була б для цього проекту 

ідеальною, але й вони теж не за
пропонували нам нічого, крім 
моральної підтримки».

«Хотіли через українську де
легацію ЮНЕСКО вийти на 
владу в Києві. Але невдовзі після 

нашого звернення обрали Яну
ковича. Не знаю, чи це стосуєть
 ся його, чи пересічного клерка, 
який поклав листа під сукно, але 
відповіді ми не отримали. Га
даю, що українська делегація в 
ЮНЕСКО просто боялася втра
тити роботу після виборів».

Зрештою, учасники були 
змушені зупинити проект уліт
 ку 2010го. «Ми втратили моти
вацію, бо зіткнулися зі справж
ньою летаргією і застоєм. Ви
тратили купу грошей на подо
рожі й не тільки на них, а нато
мість нічого не здобули».

Лише в листопаді 2011 року 
Штефан Марія вперше дістав, не
хай і скромну, фінансову під
тримку від українського серед
нього бізнесу. Тоді як олігархи сто
ять осторонь. Після розпаду фун
дації австрійський композитор за
лишився самодин, але не відмо
вився від ідеї симфонії. Єдине, за 
його словами, чого він потребує 
нині, – це щоб якась конкретна ін
ституція чи особа взяла на себе 
відповідальність за весь проект.

ПеРеВеРШИТИ ШНІТКе
Митець уже має детальний робо
чий план симфонії, в якій зна
йдеться місце для звукового від
творення і страждань умирущих 
без хліба, і Сталінового маніа
кального жадання влади, і без
жальності машини колективіза
ції. «Слухачі відчуватимуть у 
власних животах те саме, що 
жертви голоду», – каже компози
тор про свій амбіційний задум.

Але в центрі твору буде ідея 
примирення. А головним сти
лістичним прийомом мають ста
 ти органічне поєднання, взаємо
перетікання фрагментів, напи
саних у тональній і атональній 
манерах. «Щось таке вже випро
бовував Шнітке, – розповідає 
автор, – але я хочу зробити це не 
як колаж, а органічним перехо
дом з одного в інше. Вдаючись 
до обох систем, можна висло
вити будьяке почуття, можна 
алегоризувати все, що завгодно. 
Цей підхід радикально розши
рює арсенал засобів».

Майбутня симфонія матиме 
три великі частини, що ділити
муться на дрібніші пункти. Ком
позитор збирається використати 
народну музику, нехай навіть об
межено. Ознайомився він і з су
часною українською класикою, 
зокрема творами про трагедію 
1932–1933 років, такими як «Па

Реквієм 
для 

байдужих

нахида за померлими з голоду» 
Євгена Станковича. Але, на його 
загальне враження, мистецтво у 
нашій країні дуже старомодне. 
Не є винятком і музика. Тому орі
єнтуватися на неї австрієць сенсу 
не бачить. Його симфонія стане 
чимось цілком самобутнім.

ШЛяХ ТеРАПІї
Штефана Марію можна було б на
звати навіть консерватором у мис
тецтві через його переконані 
атаки на сучасну, експеримен
тальну, зациклену на собі музику, 
байдужу до суспільних проблем. 
Якби не його нехіть до второваних 
шляхів, усього старосвітського й 
не пристрасть, із якою він гово
рить про основну вимогу до кож
ного творця: сказати нове слово у 
своєму ремеслі. Але за ремес
лом завжди бачить людей, яким 
воно повинне служити.

«Голодомор важливий для 
проекту майбутньої України, бо 
всі ми – продукт нашого мину
лого, – розмірковує Штефан Ма
рія. – Переживши дуже поганий 
досвід, якот зґвалтування, осо
бистість мусить його переосмис
лити, щоб упоратися з ним. 
Можна витісняти такий досвід, 
але це призведе до проблем: де
пресії, зневіри в людях тощо. Ін
ший шлях – ненавидіти ґвалтів
ника ціле життя, але ця ненависть 
завдасть шкоди лишень самій 
жертві. І нарешті, є шлях терапії – 
знайти спосіб примиритися з бо
лем. Прощення зцілює. Але 
тільки сильні люди можуть цього 
досягти. Поки що більшість укра
їнців намагаються приховати тра
гізм історії, ігнорувати її чи нена
видіти росіян. Багато митців, які 
звертаються до Голодомору, заци
клені на негативі. І я це розумію, 
це нормально. Але вони не пропо
нують, як подолати цей біль».

«Що більше я пізнаю Україну, 
то дужче переконуюсь: вона по
требує дискусії про Голодомор. Я 
бачу цей біль у молодих людях. 
Навіть тоді, й саме тоді, коли 
вони не хочуть про таке гово
рити. Це доказ того, що біль не 
мав виходу; його не відпрацю
вали в освіті, в житті. Голокост – 
не єдина помилка ХХ століття, 
Голодомор – теж одна з найбіль
ших помилок, а вчитися треба 
саме на них. Те, що слід боротися 
проти гноблення, стояти за 
правду, а не за владу й гроші, – 
це все уроки Голодомору», – каже 
Штефан Марія. 
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«Нове дихання традицій»

НМАУ ім. П. І. Чайковського 
(Київ, вул. Архітектора Горо-
децького, 1-3/11)
Московський імпровізатор-валтор -
ніст Аркадій Шилклопер та молодий 
піаніст Вадим Неселовський пред-
ставлять спільну програму. Самі му-
зиканти описують її як «делікатний 
синтез класичної, джазової, етнічної 
та імпровізаційної музики». Аркадій 
Шилклопер був учасником ансамб-
лю «Три О», також грав у міжнарод-
них проектах Pago Libre, Vienna Art 
Orchestra, Mauve. Вадим Неселов-
ський свого часу став 
наймолодшим студен-
том Одеської консер-
ваторії. Наразі меш-
кає в США, виступаю-
чи у складі ансамблю 
Generations Гері  
Бертона. 

«Не быць скотам»

Клуб «Керосин», БК Металургів
(Миколаїв, просп. Миру, 40; 
Запоріжжя, вул. 40 років Ра-
дянської України)
Тур забороненого в Білорусі гурту 
«Ляпис Трубецкой» названий ряд-
ком із поезії Янки Купали. Окрім хі-
тів, до концертної програми уві-
йшли пісні з майбутнього альбому 
«Рабкор». «З одного боку, це на-
зва музичного стилю, за аналогією з 
хардкором, ска-кором – музика по-
сталих рабів. З іншого – скорочення 
від «робочий кореспондент», а ми 

зараз займатимемося 
саме музичною журна-
лістикою», – розповів 
Серґєй Міхалок. В Укра-
їні гастролі охоплять та-
кож Одесу, Київ, Пол-
таву, Харків, Сімферо-
поль, Дніпропетровськ. 

Анонси

«Дівчисько» – 
делікатний фільм про 
статеву самоідентифікацію

язнь, яку Вона, сором’язлива і закомплексована 
Лора, отримала, на сцені з’явився Він, Мішель. За 
футболом, спільними розмовами про хлопчачі 
справи пішли купання (із пластиліновим цюрчи
ком у плавках) і перші поцілунки. У фіналі, звісно, 
таємницю розкрили, батьки насварили, а друзі 
зникли. Окрім тієї, кого ЛораМішель цілувала. І 
відчуття, що пройшло, вдалося, сталося… Далі 
Ск’ямма не йде, не аналізує, не прогнозує і не дра
матизує. І не треба – драму вона створила за всіма 

Т
орік цей фільм отримав приз «Тедді» – про
грами Берлінського кінофестивалю, присвя
ченої темам сексуальних меншин, і це багато 
про що говорить. Але, на відміну від лауреата 

Берлінале2010 «Діти в порядку» Лізи Холоденко, 
«Дівчисько» не пропагує чистоти лесбійського спо
собу життя, не агітує боротися за права геїв і вза
галі не лізе в очі з усіма модними на сьогодні 
сексуальноліберальними правдами. Ця стрічка 
могла б стати прикладом зваженого підходу до спе
цифічної проблеми – коли дівчатка роблять із себе 
хлопців. Французька режисерка Селін Ск’ямма 
максимально делікатно підійшла до сакрального, 
закритого й тендітного світу підлітків на межі між 
дитинством і юністю, нарочито нічого не пхаючи в 
глядача, без натуралізму показуючи радше психо
логічне, ніж фізіологічне перевтілення та коротко
часне існування 10річної дівчинки в образі хлоп
чика. До того ж у сценарії було вдало придумано 
певний ситуаційний хід – через парубочу зовніш
ність її сприйняли за хлопця, після якого сюжет 
почав розгортатися за звичайною схемою життя: 
не бажаючи втратити ту мінімальну довіру і при

30 березня, 20:00 30 березня, 8 квітня29 березня, 15:00
«Всесвіт Олеся Бердника»

Архів-музей літератури і мис-
тецтва України
(Київ, вул. Володимирська, 22а)
Документально-книжкова виставка 
присвячена відомому українсько-
му письменникові-фантасту, філо-
софу та громадському діячеві. Екс-
понуватимуться світлини різних ро-
ків, документи родини письменни-
ка, листування з рідними, розсе-
кречені справи слідства КДБ, видав-
ничі та редакційні примірники ру-

кописів, газетні й журналь-
ні публікації. Один із блоків 
присвячений художньому 
таланту Олеся Бердника. 
Репрезентуватимуться олів-
цеві та акварельні портре-
ти рідних, «містичні» пей-
зажі, численні замальовки, 
фотороботи з краєвидами 
Кийлова тощо.

Тендітне 
«Тедді»

«Дівчисько»/ 
«Tomboy». 
У кінотеатрах 
України 
від 29 березня

КІНО
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4 квітня, 12:00
«Аудіоантологія 
української поезії»

Національний музей 
Тараса Шевченка
(Київ, б-р Тараса Шевченка, 12)
До альбому увійшли дев’ять дисків 
із записами творів видатних україн-
ських поетів в авторському виконан-
ні народного артиста України Олек-
сандра Биструшкіна (на фото). Це 
вірші Тараса Шевченка, Івана Фран-
ка, Павла Тичини, Олександра Оле-
ся, Володимира Сосюри, Василя Си-

моненка, Миколи Він-
грановського, Леоні-
да Кисельова, Бориса 
Олійника, Івана Дра-
ча, Василя Стуса, Іго-
ря Римарука, Васи-
ля Герасим’юка. Біль-
шість поезій покладені 
на музику українських 
композиторів.

3 квітня, 19:001 квітня, 13:00

законами: потужне враження від фільму мусить 
робити своє після його закінчення, а осмислювати 
є що. Під документ зроблене: ручною камерою, з 
відвертими розмовами, гострими неприємними 
ситуаціями, від яких скубе десь біля серця, «Ді
вчисько» чіпляє, тішить, шокує і навіть лякає, 
якщо ви батьки. І кричить: зреагуйте, задумайтеся, 
зробіть щось!

Ярослав Підгора-Гвяздовський

Ніно Катамадзе & Insight

Палац «Україна»
(Київ, вул. Велика Васильків-
ська, 103)
Знаменита джазова співачка Ніно 
Катамадзе та гурт Insight (Грузія) 
представляють свій новий студій-
ний альбом «Green» (2011). Це вже 
п’ята спільна платівка у «кольоро-
вій» палітрі музикантів, що нара-
зі включає альбоми «Red», «Blue», 
«Black» і «White». За словами са-
мої Ніно Катамадзе, «Green» вий-
шов напрочуд віль-
ним – у ньому «бага-
то імпровізацій та ме-
лодій у первинному 
вигляді». До альбому 
увійшли дев’ять різно-
планових композицій, 
об’єднаних спільною 
канвою спокійних, ви-
триманих ритмів. 

«Руйнація»

Концертний майданчик «Це-Х»
(Львів, вул. Федьковича, 51б)
Один із найбільших рок-фестива -
лів відбудеться цього року вже 
вдесяте. Концепцією події зали-
шається знищення стереотипів 
та рутини повсякдення. На сце-
ні з’являться відомі представники 
української альтернативної сцени: 
київські гурти «Злам», «Димна Су-
міш», «ТОЛ», харків’яни «Тонкая 
Красная Нить», «АННА» (Львів), 

PINS (Кременчук), «МЕР-
ВА» (Рівне). Хедлайне-
ром фестивалю стануть 
американці (hed) P.E. (на 
фото) Це гурт із Каліфор-
нії, що визначає свій стиль 
як G-Punk – поєднання 
G-фанку та панк-року із 
вкрапленнями регі та ін-
ших музичних напрямів. 

CD

Drudkh. «Вічний Оберт Колеса»
Уже дев’ятий повноформатний альбом культових 
харків’ян анонсовано було як «повернення до ви
токів» – і в стилістичному, і в тематичному плані. 
Попри те що диск із такою концепцією теоретич
но міг стати «повторенням пройденого», він не схо
жий на жоден із попередніх, щó є ще одним свідчен
ням гросмейстерського рівня гурту. Водночас нова 
робота має впізнаваний почерк і манеру. До того ж 
Drudkh уперше використовують власну українську 
лірику, не запозичену у видатних поетів минулого.

Веселі Біоритми. «Все по 30»
Кіровоградському гурту оригінальності зроду не 
бракувало – починаючи з соліста, що грає на кри
хітному укулеле замість гітари, й закінчуючи влас
не звучанням. Свій стиль хлопці напівжартома де
термінують як «еморегітурбошансон та ресторан
ний психодел», і їхній дебютний альбом, який удав
ся вкрай лаконічним за тривалістю, не дає аніякі
сіньких приводів сумніватись у щирості такого ви
значення. Всім, кому близька стьобна, іронічна му
зика, що розповідає про українську провінцію, «Все 
по 30» пропускати не можна в жодному разі.

Stoned Jesus. «Seven Thunders Roar»
Попри те що гурт засновано в недалекому 2009
му, проект зазнав змін і в складі, і в саунді. Якщо 
перший альбом був зразковим прикладом stoner 
doom metal, то в нових піснях, крім цього, є всьо
го потроху: і старої психоделії, і прогресивроку, 
і гранжевої депресивності. За словами фронтме
на колективу Ігоря Сидоренка, дебютна платівка 
була прикладом того, як можна грати жанр, а дру
га демонструє, як далеко за межі нього можна ви
йти. Наприкінці березня колектив вирушає в ко
роткий, але насичений тур країнами Європи.
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365 тис. 
осіб  

(1,1% користувачів 
веб-ресурсу 

RockYou) викорис-
товували в паролях 

тільки послідов-
ність цифр 

«123456» або 
«12345»

Б
ез паролів комп’ютерну 
безпеку уявити немож
ливо. Однак зачасто вони 
виявляються неефектив

ними. Дієвий пароль має бути 
водночас легким для запам’я 
товування й важким для відга
дування. Та на практиці люди, 
схоже, дбають лише про перше 
й зовсім нехтують другим. Се
ред найпопулярніших варіантів 
– імена дружин, чоловіків і ді
тей. Дехто доводить простоту до 
крайнощів: один колишній за
ступник редактора The Econo   
mist багато років використову
вав тільки літеру «z». А коли ха

кери зламали сайт ігрової соці
альної мережі RockYou і вкрали 
32 млн паролів, виявилося, що 
1,1% користувачів вебресурсу (а 
це 365 тис. осіб) використову
вали тільки послідовність цифр 
«123456» або «12345».

Така передбачуваність дає 
змогу розробникам програм без    
пеки (а також кіберзлочинцям) 
створювати цілі словники поши
рених паролів – справжній клон
дайк для кожного охочого зла
мати чужий сайт. Утім, хоч роз
робники й знають, що ті ключі 
ненадійні, важко було досте
менно з’ясувати, наскільки саме. 
У багатьох дослідженнях робота 

відбувалася на невеликих ви
бірках, які налічували що
найбільше кілька тисяч 
паролів. На зламаних веб

сайтах, як RockYou, можна 
знайти довші списки. Але тут 
є етичні проблеми щодо вико

ристання інформації, добутої 
незаконним способом, та й пе
редбачити доступність таких не

можливо.
Утім, трохи світла на 

проблему проливає дослі
дження, яке представлять 

на конференції з безпеки під 
егідою ньюйоркського Інсти

туту інженерів електротехніки 

та електроніки у травні. Джозеф 
Бонно з Кембриджського універ
ситету спіль  но з великою інтер
неткомпа нією Yahoo! отримав 
найбільшу на сьогодні вибірку в 
70 млн паролів – хоч і без вка
зівки на справжні імена власни
ків, але з корисними демографіч
ними даними.

Бонно виявив кілька ціка
вих тенденцій. У старших ко
ристувачів були надійніші па
ролі, ніж у юних. (От вам і 
краща технічна підготовка мо
лоді!) Корейськомовні або ні
мецькомовні обирали найбез
печніші паролі; ті, хто спілку
ється індонезійською, – най
менш безпечні. Паролі для при
ховування конфіденційної ін
формації (якот номери кредит
них карток) були хіба що трохи 
кращими за ті, які захищали 
доступ до менш важливих ре
чей, наприклад, до ігор. Nag 
screens – віконечка, які повідо
мляють користувачів, що ви
браний пароль занадто слаб
кий, – практично не допомага
ють. А люди, чиї акаунти в ми
нулому вже зазнавали атаки, не 
надто відрізнялись у плані ви
бору надійного пароля від тих, 
чиїх сторінок іще не ламали.

Але для розробників прог
рам безпеки найцікавішим є 
ширший аналіз вибірки. Бо ж, 
попри всі відмінності, ці 70 млн 
користувачів зробили щось до
статньо передбачуване, і слов
ник найпоширеніших паролів 
виявився ефективним як проти 
всього списку, так і проти будь
якого демографічного зрізу в 
його межах. Бонно про це каже 
прямо: «Хакер, який може вга
дати пароль із 10 спроб, зламає 
приблизно 1% всіх сторінок». А 
це, з погляду кіберзлочинця, 
вже неабиякий результат.

Напрошується очевидна від
повідь: сайти повинні обмежити 
кількість спроб введення паро
 ля, а тоді блокувати акаунт,  як 
це роблять банкомати. Але якщо 

Вводь пароль і входь
Комп’ютерні паролі мають легко запам’ятовуватись і бути 
надійними. Більшість людей дотримуються тільки першої вимоги  
й нехтують другою. Вчені намагаються допомогти їм
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САйТИ ПОВИННІ ОБМежИТИ 
КІЛьКІСТь СПРОБ ВВОДУ 
ПАРОЛя, А ТОДІ БЛОКУВАТИ 
АКАУНТИ

найбільші сайти, якот Google і 
Microsoft, справді вживають та
ких заходів (і навіть суворіших), 
багато інших за це не бе
руться. Вибірка зі 150 
ве  ликих сайтів, яку 
вив  чали Бонно та йо
го колега Сорен Прай
буш 2010 року, пока
зала, що 126 вебресур
сів не намагались обмежу
вати кількості спроб.

Не зрозуміло, як узагалі так 
могло статися. Для деяких сай
тів це можна пояснити тим, що 
паролі не захищають нічого осо
бливо цінного (даних про кре
дитні картки тощо). Але необе
режність у поводженні з ними 
може влетіти в копієчку навіть 
на добре захищених вебресур
сах, бо ж люди часто використо
вують один і той самий пароль 
для кількох різних місць.

Можна пояснити це тим, що 
така халатність – культурний 
залишок іще з часів невинної 
юності інтернету: науководо
слідній мережі не потрібно було 
хвилюватися через хакерів. Ще 
один варіант – оскільки чимало 
сайтів зароджувались як неба
гаті стартапові компанії, для 
котрих будьяка додаткова га
рантія безпеки паролів озна
чала б зайві витрати на про
грамне забезпечення, вони спо
чатку заощаджували на ній, а 
далі вже просто цим не пере
ймалися. Та хоч би які були 
причини, всім, хто не бажає че
кати, доки вебресурси узгодять 
свою діяльність, слід подумати 
про альтернативи традиційним 
паролям.

Одна з них – це багатослівні 
паролі або ідентифікаційні фра
 зи. Вживання кількох слів за
мість одного означає, що хаке
рові доведеться вгадувати біль
 ше літер, а це додає надійності,  
однак лише у разі, коли вибране 
словосполучення не виявиться 
таким популярним, щоб його 
можна було знайти у словнику 
сталих виразів. Що, звісно, часто 
якраз і трапляється.

Бонно та його колега Єкатє
ріна Шутова проаналізували 
реальну систему ідентифікацій
них фраз, використовувану в 
інтернетмагазині Amazon. Там 
дозволяли своїм американсь
ким клієнтам послуговуватись 
ними від жовтня 2009го до 
лютого 2012го. Дослідники ви
явили: ідентифікаційні фрази 

хоч і забезпечують кращий за
хист, ніж прості паролі, та все 
одно не є аж такими ефектив
ними, як від них очікували. По
єднання чотирьохп’яти взятих 
навмання слів є досить надій

ним. Але запам’ятати кілька та
ких фраз аж ніяк не легше, ніж 
кілька довільно підібраних па
ролів. Зновутаки легка запам’я   
товуваність – це просто подару
нок для хакерів. Прочесавши 
інтернет у пошуках списків назв 
фільмів, спортивних і сленго
вих висловів, Бонно й Шутова 

змогли укласти лексикон на  
20 656 слів, які стали ключи
ками до 1,13% акаунтів у базі да
них Amazon.

Крім того, вони припустили, 
що навіть ті, хто не вживає ста
лих виразів, усетаки віддавати
муть перевагу моделям, поши
реним у природних мовах, перед 
справді спонтанним поєднан
ням лексем. Тому порівняли свій 
перелік ідентифікаційних фраз 
із довільною вибіркою дво
компонентних словосполучень 
із Бри  танського національного 
корпусу текстів (масив англій
ських текстів обсягом приблиз
 но 100 млн слів, зібраний видав
ництвом Ox ford Univer sity Press) 
і корпусу Google Ngram (набра
ним з інтернету пошуковими ро
ботами цієї самої компанії). 
Звісно ж, дослідники знайшли 
велику частину збігів між звич
ними для англійської мови 
структурами й фразами, які 
взяли як паролі клієнти Ama
zon. Дослівно збігалися при
близно 13% із перевірених імен
никовоприкмет ни  кових слово
сполучень («вродлива жінка») і 
5% прислівниководієслівних 
кон    струкцій («буде й далі»).

Один зі способів уник
нути цього – поєднати ідею 
пароля та ідентифікаційної 
фрази в так званий мнемо
нічний пароль. Це буде оче

видна нісенітниця, яку, 
влас  не, не так уже й важко 

запа м’ятати. Її можна скласти, 
наприклад, із використанням 

перших літер кожного слова 
якоїсь фра  зи, варіюючи великі й 
маленькі літери та підставляючи 
замість одних символів інші, 
приміром, «8» замість «В» 
(цМст8Цд – «це мнемонічне 
скорочення тексту в цих дуж
ках»). Та навіть мнемонічні па
ролі не бувають неуразливими. В 
опублікованій 2006 ро  ку розвідці 
було зламано 4% мнемонічних 
паролів за допомогою словника, 
побудованого на текстах пісень, 
назвах фільмів тощо.

Висновок: очевидно, пра   
ви ль    ної відповіді просто немає. 
Всі заходи безпеки викликають 
роздратування (запитайте будь
ко  го, хто часто літає), а бажання 
забезпечити надійність завжди 
конфліктує з бажанням макси
мальної простоти доступу. Доки 
залишатиметься цей конфлікт, 
доти хакери й ламатимуть наші 
паролі. 
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Розмір має значення
Тиждень зібрав природні рекорди України, серед яких п’ять 
європейських та один світовий

Автор:
Олег 

Апостолов

НАйБІЛьШИй У ЄВРОПІ МАСИВ 
БУКОВИХ ПРАЛІСІВ

(Закарпатська область)
Карпатські букові праліси – найбіль
 ші й найстаріші на континенті, уні
кальна природна пам’ятка світового 
масштабу. Об’єкт складається з 
10 окремих масивів, що розкинулись 
уздовж осі на 185 км. Вони простяга
ються від Рахівських гір та Чорногір
ського хребта до словацьких Карпат. 
Українська частина лісів нині входить 
до складу природоохоронних терито
рій Ужанського національного при
родного парку та Карпатського біо
сферного заповідника.
Наші букові праліси такі великі, що 
залізли аж на територію сусідньої 
Словаччини. Тож честь володіння ди
вом, що 2007 року ввійшло до списку 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, поді
ляють дві країни. Зпоміж інших лісо
вих об’єктів, зафіксованих ЮНЕСКО, 
карпатські букові праліси вирізня
ються значним біологічним різнома
ніттям і можуть похвалитись аж 
123 видами рослин. Досить багатий і 
тваринний світ. Саме в цих місцях є 
популяція вже надзвичайно рідкіс
ного для України бурого ведмедя.

Сумська

АР Крим

Луганська

Севастополь

Ч О Р Н Е  М О Р Е

АЗ
О

В
С

Ь
КН

Е  

М
ОРЕ  

Запоріжжя

Хмельницька

Чернівецька

Закарпатська
7

6

Київська
Львівська

Івано-
Франківська

Житомирська
Рівненська

Волинська

КИЇВ

Тернопільська

5

3

Донецька

Полтавська

Одеська

Кіровоградська
Дніпропетровська

Дніпропетровськ

Харків

Миколаївська

Черкаси

Черкаська

Запорізька

Херсонська

4

2

Букові праліси Карпат
(Закарпатська 
область)

Оптимістична печера
(околиця села Королівка Борщівського району 
Тернопільської області)

Хмільнянський яр
        (Канівський район 
          Черкаської області)

Острів Хортиця
(місто Запоріжжя)

Асканія-Нова
(Чаплинський район 
Херсонської області)

Арабатська Стрілка
(від Керченського півострова 
у Криму майже до міста 
Генічеська в Херсонській області)
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НАйБІЛьШИй яР ЄВРОПИ – ХМІЛьНяНСьКИй
(Канівський район Черкаської області)

Канівщина – край, надзвичайно багатий на яри. Їх тут 
налічується понад 5 тис. Справжнім королем цієї форми 
рельєфу є місцевий Хмільнянський яр. Периметр диво
вижного об’єкта, що розкинувся, ніби велетенське де
рево, з усіма відгалуженнями становить 120 км. А цих 
«гілок» у яру аж 500. Глибина ж його місцями сягає 70 м.
Яри – чи не найбільші вороги сільського господарства. 
Хмільнянський щороку знищує до 10 га ріллі. Крім того, 
замулює глиною та піском поля, що лежать у його гирлі. 
У 1903 році впродовж одного дня він перегатив місцеву 
річку Рось і відштовхнув її русло нижче на 10 км. Під ша
ром глини було поховано цінні ґрунти дніпровської за
плави. Потрапити на дно ярурозбишаки під час зливи 
небезпечно, адже вибратися з цієї водногрязьової 
пастки самотужки буде неможливо. Потужний потік 
несе його дном величезні каменюки, глину, пісок і зру
шує все на своєму шляху, навіть зриває греблі й мости. 
Місцевим жителям довелося розчищали гирло Росі від 
наносів ґрунту з Хмільнянського яру довгих сім років, 
від 1904 до 1911го.

АСКАНІя-НОВА – 
НАйБІЛьШИй СТеПОВИй ЗАПОВІДНИК ЄВРОПИ

(Чаплинський район Херсонської області)
Площа степової країни АсканіяНова становить 11 тис. га. Вдивляєшся в 
це трав’яне море – і складається враження, що воно нескінченне. Назву 
цій місцевості 1841 року дав її тодішній власник – герцог Ангальт
Кетенський – на честь свого маєтку Асканія в Німеччині. А заповідник, 
тоді приватний, на цих величезних земельних угіддях облаштував міс
цевий поміщик, теж німець за національністю, Фрідріх ФальцФейн. Цю 
свою давню мрію він здійснив 1898 року. В непривітному посушливому 
степу поціновувач дикої природи власними силами виростив сад, орга
нізував зоопарк, акліматизував десятки видів диких тварин і птахів, 
звезених з усіх континентів планети.
Заповідний степ Асканії складається із трьох масивів. На одному з них 
розташована найцікавіша атракція заповідника – тут утримують та
буни коней Пржевальського, стада бізонів, сайгаків та інших божих 
створінь. Улітку сюди випускають антилоп та зебр, що надає україн
ському степові неповторного африканського колориту.
Загалом у цій унікальній країні дикої природи знайшли прихисток 
майже півтисячі видів рослин. Можна навіть пожалкувати, що не наро
дився бізоном чи конем Пржевальського, аби мати змогу все життя га
няти запашними мальовничими просторами степового царства, що 
зветься АсканіяНова.

ХОРТИЦя – 
НАйБІЛьШИй РІЧКОВИй ОСТРІВ ЄВРОПИ

(місто Запоріжжя) 
Довжина Хортиці становить 12,5 км, середня ширина – 
2,5 км. Загальна площа острова – майже 3 тис. га. Ка
жучи мовою геології, він є частиною Українського крис
талічного щита. В основі його будови – докембрійські 
гранітні породи віком 2,5 млн років. Найкраще вони 
представлені в північній частині, де масивні прибе
режні скелі сягають висоти 40–50 м, утворюючи над
звичайно мальовничий ландшафт. До того ж долина 
Дніпра в районі Хортиці – єдина збережена ділянка по
рожистої частини річки. Доки не звели ДніпроГЕСу, ін
дустріального гіганта, що видніється з острова, вона в 
цьому районі мала аж дев’ять порогів. У давнину не ба
гато човнів могли їх подолати. Кажуть, чорні археологи 
продовжують із заздрою регулярністю виловлювати 
звідтіля старовинні артефакти. Мені ж довелося задо
вольнитися дірявим німецьким шоломом часів Другої 
світової війни, знайденим на метровій глибині непода
лік одного з купальних місць острова.
Звісно, Хортиця в українців асоціюється насамперед 
із козацтвом. Запорожці облюбували її в XVI сто
літті. Хоча сліди людського перебування простежу
ються там іще з кам’яної доби. А найдавніші археоло
гічні знахідки датоваано 10–6 тисячоліттям до н.е. За 
легендою, саме на Хортиці 972 року в битві з печені
гами загинув князь Святослав.
Зараз тут діють Музей історії запорозького козацтва 
та історикокультурний комплекс «Запорозька Січ», 
у якому представлено відтворений вигляд військової 
бази низовиків.
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НАйДОВША КОСА ЄВРОПИ – АРАБАТСьКА СТРІЛКА
(від Керченського півострова 

у Криму майже до міста Генічеська 
в Херсонській області)

Довжина Арабатської Стрілки – 115 км. А контрастує з цією цифрою її 
ширина, що коливається  від 7 км до якихось 270 м. Важко повірити, але 
ще тисячу років тому на місці Арабатки плескались азовські хвилі. Фор
мування цього суходолу відбулось у ХІІ–ХІІІ століттях внаслідок опус
кання дна Сиваша й Азовського моря. Між ними з’явилася вузька й до
вга зона підйому над поверхнею моря у вигляді ланцюжка дрібних ост
рівців. А хвилі, що розбивалися об них, поступово наносили пісок. Так 
згодом і виросла коса.
Назва Арабатської Стрілки походить від арабського слова «рабат», що 
означає «фортеця». Турецьке укріплення існувало тут до 1771 року. 
Звели його, щоб не дати козацьким військам проходити суходолом у 
Крим. Те, що турки викинули гроші на вітер, запорожці доводили не 
раз – під командуванням Івана Рога та легендарного отамана Івана 
Сірка. Остаточно Арабатська фортеця втратила стратегічне значення 
в середині XIX століття. Нині про неї нагадують лише руїни.
Узбережжя Арабатської коси – це суцільний облюбований відпочиваль
никами пляж із відмілиною, якою можна заходити в море майже на пів
кілометра від берега. Купальний сезон триває тут аж 130 днів.

НАйДОВША ГІПСОВА ПеЧеРА СВІТУ – 
ОПТИМІСТИЧНА

(околиця села Королівка Борщівського району 
Тернопільської області)

Печера Оптимістична – наразі єдиний природний 
об’єкт України, занесений до Книги рекордів Ґіннесса. 
Загальна довжина її підземних ходів становить ні ба
гато ні мало – 240 км, що приблизно дорівнює від
стані між Києвом та Вінницею. Замулений вхід до під
земелля спелеологам показали місцеві дітлахи. У 
травні 1966 року львівські спеціалісти виявили кілька
сотметрову гіпсову порожнину. Ніхто й гадки не мав, 
на яке диво природи натрапили. Печеру прозвали 
Оптимістичною через позитивний настрій львівських 
спелеологів, ентузіазму котрих не підтримали колеги 
з інших країн. Адже всі чомусь були впевнені, що до
вжина печери не більша за 3 км. Отак і народжуються 
сенсації, ця знахідка – не виняток.
Першу за довжиною серед гіпсових печер і третю – 
серед усіх загалом, її досі називають не цілком до
слідженою. Хто знає, а раптом спеціалісти з часом 
виявлять іще кількадесят кілометрів ходів та лабі
ринтів? Нині відомі 10 районів Оптимістичної, лише 
кілька з яких з’єднані між собою вузькими лазами. 
Охочі зануритись у таємничі й прекрасні лабіринти 
зможуть безпосередньо на місці за скромну плату 
орендувати обладнання та спецодяг і скористатися 
послугами досвідченого екскурсовода.

ОЛеШКІВСьКІ ПІСКИ – 
НАйБІЛьША ПУСТеЛя ЄВРОПИ

(Цюрупинський район Херсонської області)
Воістину незвичайне для України природне утво
рення – пустеля. Влітку ці піски нагріваються до 
75°С, чому неабияк сприяє серйозний брак вологи. 
Дощів тут значно менше, ніж на навколишніх те
риторіях, бо ж висхідні потоки гарячого повітря 
розганяють хмари. І, звісна річ, як і в кожній нор
мальній пустелі, тут бувають справжні піщані 
бурі.
Природний об’єкт має в діаметрі 15 км і площу 
160 тис. га, і виник він не без сприяння людей. Пі
щані масиви у низинах Дніпра були завжди. Проте 
їх рух постійно стримувала густа степова рослин
ність. Але в ХІХ столітті до цих місць завезли ве
лике поголів’я овець, котрі, немов сарана, знищили 
весь трав’яний покрив. Як наслідок – піски були 
звільнені й розметені на значну площу вітровою 
ерозією.
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30 березня – 6 квітня
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

|| Київ (вул. Лисенка, 3):
31 березня, 12:00 – дитячі читання зі співаком та музикантом 
Олександром Ярмолою.
5 квітня, 17:00 – творчий вечір Юрія Винничука до 60-річчя 
письменника.
6 квітня, 18:00 – презентація книжки Вахтанга Кебуладзе 
«Феноменологія досвіду» за участю Євгена Бистрицького, 
Андрія Богачова, Анатолія Лоя, Олександра Пролеєва, 
Костянтина Сігова. Модератор Вадим Менжулін.

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
30 березня, 18:00, 4-й поверх – джаз-клуб: перегляд концерту 
Мішеля Петруччіані.
2 квітня, 18:00, 5-й поверх – відкриття персональної виставки 
живопису Маргарити Паламарчук.
3 квітня, 18:00, 5-й поверх – майстер-клас для дітей: білочка 
з пластиліну.
4 квітня, 17:30, 4-й поверх – проект «Літературне 
бомбардування» до Дня сміху: обмін цікавими книжками, 
навкололітературні конкурси для бібліофілів та всіх охочих.
4 квітня, 19:00, 4-й поверх – кіноперегляд: «Розімкнені 
обійми» Педро Альмодовара.

|| Львів (просп. Свободи, 7):
2 квітня, 18:00 – розмова на тему «Будь мужнім: поезія як 
подолання поразки. Навколо творчості Збіґнєва Герберта» 
за участю перекладачів Андрія Павлишина, Віктора Дмитрука, 
Остапа Сливинського та консула Республіки Польща у Львові 
Анджея Дрозда.
3 квітня, 17:00 – майстер-клас із писанкарства 

(проводить Оксана Наконечна).
4 квітня, 18:00 – презентація книжки Мирослава Дочинця 
«Криничарі: Діяріюш найбагатшого чоловіка Мукачівської 
домін�».
5 квітня, 18:00 – лекція Мар� Титаренко на тему 
«Американська нова журналістика: факт vs фікшн».

|| Харків (вул. Сумська, 3):
3 квітня, 18:30 – дискусія «Лесь Курбас і сучасність». 
Доповідач Вікентій Пухарев.
4 квітня, 18:30 – лекція «Традиц� Япон�». Мова – англійська.
5 квітня, 19:00 – брифінг «Сміх та й годі». Модератор 
Павло Баранчук. Мова – англійська.

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
30 березня, 18:00 – психологічний майстер-клас 
«Марс і Венера».
1 квітня, 12:00 – майстер-клас із писанкарства.
3 квітня, 18:00 – презентація збірки Михайла Каменюка 
«Пісні ніжного волоцюги».
5 квітня, 18:00 – поетичний вечір авторів альманаху 
«Експрес «Молодість».

|| Тернопіль (вул. Валова, 7–9):
4 квітня, 19:00 – відкриті поетичні читання літературної 
студ� «87».
5 квітня, 18:00 – програма імені Фулбрайта в Україні та 
Книгарня «Є» запрошують на презентацію книжки Мар� 
Шимчишин «Гарлемський ренесанс. Історія, теорія, поетика 
та афроамериканська самість».

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



Олександр 
Михельсон

В’ячеслав 
Дарпінянц

Наталія  
Петринська

Андрій  
Дуда

ХІРУРГИ ПеРА
Іноді соромно називатися жур
налістом. Адже деякі автори об
стоюють право на аборти. (Зали
шимо осторонь ті поодинокі ви
падки, коли сама вагітність за
грожує життю жінок.) Колеги ні
бито недурні, з огляду на зарозу
мілу аргументацію. Дехто навіть 
у курсі теогуменів щодо часу за
родження душі. Горе від розуму: 
навіщо ж логарифми, коли йде
ться про елементарне?.. Аборт – 
це вбивство. Чув від вчених, що 
ненароджені малюки обстоюють 
своє право на життя в утробі до 
останнього, але… без шансів. По
дивитись науковий фільм не на
важився… А потім ті самі «гума
ністи» оспівують ювенальну сис
тему, якось так апріорі «по
трібну», особливо не заглиблю
ючись у проблематику та ситуа
ції, захищаючи права абстрак
тних дітей. 

ХеВІ МеТАЛ
О пів на шосту ранку – страш
ний металевий гуркіт. У напів
сні – моторизована група фон 
Манштейна ввійшла до міста, 
однак заблукала в дороговка
зах, химерно розставлених до 
Євро, і тепер перегруповується 
під вікнами, доки розвідка на
магається з’ясувати, де ж усе
таки ті Грушевського й Бан
кова. Потім розумієш, що це 
просто сміття з металевих кон
тейнерів сиплеться в металеву 
пащеку сміттєвоза. От біда: не 
прибирають – тхне, прибира
ють – не виспишся… Невже в 
Україні можливе тільки «мен
 ше зло»? Проте, остаточно про
кинувшись, вирішуєш, що у 
твоїх силах теж дещо зробити. 
Треба тільки точно дізнатись, у 
які дні приїздить це залізне од
оробло. І перед тим зачиняти 
вікно, а не так, як учора.   

МОї МОВИ
Українська – мова природи і 
життя. Вперше відчула її  в бабу
синих піснях, поглибили це 
«Intermezzo» Михайла Коцю
бинського й «Лісова пісня» Лесі 
Українки. Російська – мова вну
трішнього протесту. Найвираз
ніше її сприй  няла у Достоєвс
кого та у піснях рокгур тів часів 
перебудови. Англійська – мова 
порозуміння і свободи: ламані 
спроби спілкування з інозем
цями, рятівні таблички в різних 
країнах, гумор Твена, тексти 
The Doors… Давньогрецька – 
мова інтуїції, почуттів: химер
ний синтаксис, поезія, пишно
закручені епітети читаються і 
сприймаються серцем. Латина – 
мова логіки. Довершена гео
метричність граматичних кон
струкцій, структурованість про
 зи… Перекладаючи, чую її чіт
кий ритм. 

Олена  
Чекан

КОНСеНСУС
Днями були родинні поїздки 
до Ковеля, Горлівки. Потяги, 
електрички, автобуси. І всю
 ди одне й те саме: тількино 
від’їхали – відверті розмови 
незнайомих між собою лю
дей. Слово за словом, переби
ваючи одне одного, про ко
рупцію, податківців та мілі
ціонерів, про малу зарплату 
й пенсії, на які неможливо 
жити, про дітей, котрі не мо
жуть учитися, адже грошей 
не вистачає, про Росію, де 
люди виступають проти Пу
тіна... Дехто зізнається, що 
голосував «за Яника», а те
пер розчарований. Мови об
говорення – українська, ро
сійська, суржик… Згадала тем  
ний жарт колежанки: «Регіо
нали об’єднають західняків і 
східняків». 

ОСТАННя ДОРОГА
Роковини смерті В’ячеслава Чор 
новола для мене мають осо
бливе значення. Він мені не 
рідня, я з ним не був знайомий, 
не всі його останні політичні іні
ціативи мені подобались. Але 
напередодні похорону моя гур
тожитська кімната ледве вміс
тила з десяток гостей із різних 
кінців України, які приїхали з 
ним попрощатися. Вони діста
лися своїм коштом, хтось навіть 
позичив гроші на квиток. Мож
 на порізному пройти життєвий 
шлях. Можна тихо жити й тихо 
померти. А можна жити так, 
щоб, коли відійшов в інший світ, 
десятки тисяч незнайомих лю
дей відчули потребу їхати за со
тні кілометрів у плацкартних 
вагонах, спати на підлозі в гур
тожитку тільки для того, аби 
провести в останню дорогу. 

ВеЛИКА РІЗНИЦя
Глибока калюжа залишила на 
тротуарі вузеньку стежинку, 
якою міг пройти тільки один. А 
хто саме мав ним стати, галас
ливо з’ясовували дві компанії 
пішоходів. Люди, не охочі втя
гуватись у довгу дискусію, оми
нали стежинку – це легше, ніж 
припинити чвари. А поруч, на 
дорозі, було не краще – між 
ямами могла проїхати лише 
одна автівка. Проте водії, сиг
налячи одне одному фарами та 
руками, швидко визначали, 
кому їхати, тож машини затору 
майже не створювали. Здава
лося б, люди одні й ті самі. 
Проте одні якось самоорганізо
вувались, а другі не шкодували 
часу на суперечку, шкодячи в 
підсумку й іншим, і собі са
мим. Хіба водії відрізняються 
від пішоходів?  

Дмитро  
Вовнянко
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