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Державний 
переворот Павла 
Скоропадського 
проти Центральної 
Ради в Києві

У першій російській 
Дежавній думі 
сформувалась Українська 
парламентська громада 
(голова Ілля Шраг)

У Польщі розпочалась 
операція «Вісла» з 
виселення українців 
із Закерзоння на захід 
країни

27 квітня 1906 року 28 квітня 1947 року 29 квітня 1918 року

24 квітня «Батьківщина» оприлюднила 
переданий Сергієм Власенком лист 
Юлії Тимошенко, у якому вона повідо
мила, що під час перевезення з колонії 

до лікарні 20 квітня проти неї застосували силу: за
ламували руки і вдарили в живіт. Того самого дня 
оголосила голодування. Опозиція відразу ж забло
кувала трибуну парламенту, вимагаючи звіт генпро
курора, безперешкодне відвідування екс-прем’єрки 
своїми представниками, які мають медичну освіту. 
Прогнозованою реакцією правоохоронців стало 
традиційне заперечення всіх звинувачень. При
чому прокурор Харківщини та Державна пенітен
ціарна служба спростовують не лише інформацію 
про застосування сили, а й факт оголошення голо
дування. Мовляв, у них відсутнє письмове повідо

млення ув’язненої з цього приводу, а, як відомо, в 
таких структурах якщо немає папірця, то немає й 
проблеми і навпаки. Начальник сектору охорони 
здоров’я Управління пенітенціарної служби Хар
ківської області Дмитро Курушин навіть перейшов 
у наступ і заявив, що жодних скарг після переве
дення Юлії Тимошенко назад до колонії з лікарні 
не було і в разі, коли її захисники і далі поширюва
тимуть неправдиві відомості, служба буде змушена 
звернутися до суду. Свій, до свого, по своє... 
При цьому хтось намагається кинути на качанівську 
ув’язнену тінь людини, схильної до брехні, а відтак 
поставити під сумнів і оприлюднені відомості. Од
ночасно з листом Тимошенко в інтернеті з’явилося 
відео, на якому жінка, обличчя котрої неможливо 
впізнати, але котра нібито схожа на екс-прем’єрку, 

Масові демонстрації 
проти заходів економії 
у Празі. 27 квітня 
розглядатиметься питання 
відставки уряду

У Харкові розпочалися 
судові слухання у так 
званій справі ЄЕСУ, 
головним фігурантом 
якої є Юлія Тимошенко

У Пакистані в 
розбився авіалайнер 
зі 127 пасажирами і 
членами екіпажу на 
борту

19 квітня 20 квітня 21 квітня

Сила ув’язненої
Автор: 
Олесь 

Олексієнко

НА чАСі|тЕНДЕНЦіЇ тИЖНЯ
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Унія між Англією 
та Шотландією – 
створення 
Королівства 
Велика Британія

Народився Януарій 
Бортник, український 
театральний режисер і 
актор

Народився 
Карл Фрідріх 
Ґаусс, німецький 
математик, 
астроном і фізик

30 квітня 1777 року 1 травня 1707 року 2 травня 1848 року 3 травня 1897 року

У Львові виникла 
перша українська 
політична організація 
Галичини – «Головна 
руська рада»

швидко пересувається камерою, а потім цілує від
відувача, якого також важко розгледіти, але який 
мав би нагадувати її адвоката Сергія Власенка. Крім 
того, було запущено версію про те, що, мовляв, опо
зиціонерка побилася зі своєю однокамерницею 
Юлією Абаловою. Ту начебто після цього і на її ж 
прохання перевели до іншого приміщення, а до 
Юлії Володимирівни підселили двох інших. Проте з 
цією жінкою також кояться дивні речі: після того як 
її помістили в іншу камеру, з нею не може ніхто зу
стрітися. Навіть наразі ще уповноваженій з прав лю
дини Ніні Карпачовій після підтвердження факту 
побиття Тимошенко не вдалося зробити це. Фор
мальний привід – письмова відмова Абалової. Сама 
екс-прем’єрка стверджує, що колишню однокамер
ницю шантажували репресіями проти сина... 
За кордоном лист Тимошенко викликав бурхливу 
реакцію. Керівник фракції ПР у Верховній Раді 
Олександр Єфремов уже заявив, що має місце лише 
спланована провокація, приурочена до відкриття 
чергової сесії ПАРЄ. Єврокомісія зажадала «пояс
нень у терміновому порядку» від українського керів
ництва, у Європарламенті залунали порівняння з 
жорстокістю Сталіна та Берії. Комітет із запобігання 
тортурам Ради Європи уже вивчає ситуацію про за
стосування до опозиціонерки сили. Заступник го
лови фракції правлячої в Німеччині ХДС/ХСС у бун
дестазі Арнольд Фаатц заявив, що ситуація з голоду
ванням Юлії Тимошенко не повинна лишитися не
поміченою й мусить мати наслідки для Євро-2012. А 
речник з іноземної політики фракції Соціал-
демократичної партії Рольф Мютценіх сказав, що 
Київ має дати згоду на перевезення Тимошенко для 
лікування до Німеччини і що потрібно «вплинути 
на режим таким чином, щоб він серйозно сприйняв 
пропозицію німецького уряду». 
Ситуація з екс-прем’єркою вже набула значного роз
голосу, за якого всі процедурні нюанси губити
муться в палких дебатах з приводу необхідності ви
зволення бранки, оцінках рівня репресивності укра
їнського режиму та можливих механізмів упливу на 
нього для звільнення політв’язнів. В наявності 
останніх за нинішнього керівництва, схоже, вже 
остаточно переконалися західні політики та впли
вові інституції. Зрозуміло, що за таких обставин нові 
кримінальні справи проти Юлії Тимошенко та Юрія 
Луценка безперспективні з погляду можливості їх 
визнання у світі об’єктивними. Влада однозначно 
програла інформаційну війну і таки буде змушена 
пожинати плоди свого репресивного іміджу.

Штабні навчання
Головні опоненти прийдешньої парламентської кампанії почали роз
гортати партійні структури. «Батьківщина» офіційно оформила 
об’єднання з «Фронтом змін». «Декларацію єдності» начебто підписала 
особисто Тимошенко. Арсеній Яценюк – перший номер в об’єднаному 
списку, Олександр Турчинов – другий, він також очолить передвибор
чий штаб. 
Попри попередні заперечення, штаб Партії регіонів усе-таки очолив 
секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Клюєв. Це при
значення, власне, підтверджує припущення Тижня про те, що не
давнє розширення повноважень РНБО, не виключено, пов’язане з під
готовкою влади до виборів (відомство може бути перетворене на тіньо
вий штаб і головного координатора адмінресурсу та силових структур). 
Натомість показово, що Клюєв матиме чотирьох формальних заступ
ників. Керівником публічної виборчої кампанії (простіше кажучи, її об
личчям для зустрічей із виборцями) затверджений Сергій Тігіпко. За
ступником з ідеології буде Борис Колесніков (група Ахметова). Володи
мир Рибак (вочевидь, квота старої донецької гвардії «червоних дирек
торів») координуватиме діяльність із громадськими організаціями та 
іншими політичними партіями. Посада заступника із роботи з VIP-
агітаторами і взаємодії з Верховною Радою дісталася лідеру фракції ПР 
Олександрові Єфремову.  Така конфігурація виборчого штабу біло-
синіх може пояснюватися, зокрема, тим, що Банкова побоялася цілко
вито передати розробку виборчої стратегії в руки Клюєва, тому й урів
новажує його вплив іншими фігурами. Роль останнього в нинішній 
системі влади все ще досить велика. Про це свідчить хоча б недавній 
факт присутності секретаря РНБО у парламенті в день голосування за 
кандидатуру омбудсмена. Як зазначають поінформовані джерела, саме 
його особисті розмови з депутатами-регіоналами забезпечили обрання 
Валерії Лутковської уповноваженим з прав людини.
Поки що перші передвиборчі кроки головних учасників парламент
ських перегонів не дали якихось відчутних результатів. Як свідчить 
останнє опитування Центру Разумкова, проведене з 14 по 19 квітня, за 
спільний партійний список «Батьківщини» та «Фронту змін» готові 
проголосувати 26,8% потенційних виборців, тоб  то, якщо порівню
вати з попередніми дослі
дженнями, синергії не відбу
лося. А на рейтинг Партії регі
онів майже не вплинули по
глинання «Сильної України» 
Тігіпка та чергова порція соці
ального популізму. Серед тих, 
хто піде на дільниці, біло-
синіх мають намір підтримати 
23,3% українців. Тобто рей
тинг ПР за останні кілька міся
ців також залишився майже 
без змін. 

Розпочалися судові 
слухання у другій 
справі Юрія Луценка 
– ініціювання 
незаконного стеження

Тисячі азербайджанських 
опозиціонерів вийшли на 
вулиці Баку. Мітингуваль-
ники вимагали звільнення 
політв’язнів

Тимошенко заявила, що 
її побили, й оголосила 
голодування

22 квітня 23 квітня 24 квітня
До Білорусі 
повернулися  
посли Швеції 
та Польщі

25 квітня
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Навіть офіційні макроекономічні показники першого 
кварталу 2012 року підтвердили всі песимістичні 
прогнози про те, що жодних підстав для розвитку 
немає: промвиробництво уповільнюється, воно може 
потягнути за собою решту макроекономічних показ-
ників. 

Друга хвиля кризи? 
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СІЧЕНЬ ЛЮТИЙ БЕРЕЗЕНЬ

І квартал 2011-го, 
рік до року (+9,7%)

І квартал 2012-го, 
рік до року (+0,9%)

І квартал 
2011-го

І квартал 
2012-го

За даними Держкомстату

50 тис. квитків на Євро-2012 Понад 150 га31 населений пункт
з часів аварії на ЧАЕС перебуває в зоні 
підвищеного радіоактивного забруд-
нення

потраплять у вільний продаж. 95% квит-
ків були реалізовані он-лайн. Дані УЄФА

земель водного фонду Канівського 
водосховища було незаконно передано 
чиновниками Бориспільської РДА у 
приватну власність

ВіОЛА ФОН КРАМОН
засудила Кузьміна
Депутат бундестагу зазна-
чила, що заступник на-
шого генпрокуро-
ра відкрито насміха-
ється із критики За-
ходу й абсолютно 
не помічає непри-
йнятної діяльності 
українських судів.

5 ОБЛИЧ МАйжЕ СЕРйОЗНО

Оперуповноважений з прав людини

СТАТИСТИКА

АНДРій КЛЮЄВ
під охороною бандитів?
Охоронці секретаря РНБО у 
брутальній формі за-
боронили журналіс-
ту фотографувати 
машину шефа, по-
грожуючи при цьо-
му й послуговую-
чись блатною «фе-
нею».

АНДРій СТАСЕВСьКИй  
«прославився»
За даними журналістського розслі-
дування, саме голова 
Дежкомісії з регулю-
вання ринків фінан-
сових послуг улашту-
вав дебош із побиттям 
жінки в ізраїльському 
готелі 15 квітня цьо-
го року.

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСьКИй
цензурує
Студія «Квартал 95» (дітище генпро-
дюсера «Інтера») визна-
ла, що вирізала з те-
левізійної версії сво-
го концерту номер, у 
якому висміювали ро-
дину Януковича.

ЕДУАРД СТАВИЦьКИй
винагороджений 
Замість Миколи Злочевського 
президент призначив 
на посаду міністра 
екології людину, яку 
вважають причет-
ною до «роздержав-
лення» резиденції 
«Межигір’я».
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Навіть офіційні макроекономічні показники першого 
кварталу 2012 року підтвердили всі песимістичні 
прогнози про те, що жодних підстав для розвитку 
немає: промвиробництво уповільнюється, воно може 
потягнути за собою решту макроекономічних показ-
ників. 

Друга хвиля кризи? 
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СІЧЕНЬ ЛЮТИЙ БЕРЕЗЕНЬ

І квартал 2011-го, 
рік до року (+9,7%)

І квартал 2012-го, 
рік до року (+0,9%)

І квартал 
2011-го

І квартал 
2012-го

За даними Держкомстату

Понад 1000 осіб$2,1 трлн
збитків щороку завдає світовій 
економіці організована 
злочинність. Дані ООН 

розшукує Українське бюро 
інтерполу. 908 з них – особи, 
яким загрожує ув’язнення

КОРОТКО. СВіТ

О
тже, в нас нова омбудсвумен – Валерія Лутковська, ро
дичка міністра юстиції Олександра Лавриновича. Навіть 
вступ до Партії регіонів у 2007 році не допоміг Ніні Карпа
човій утриматись у кріслі уповноваженого Верховної Ради 

з прав людини, яке вона займала 15 років. Що вдієш: на відміну від 
Миколи Яновича пенсійний вік для неї виявився фатальним. Хоч 
і боролася за право захищати ображених як могла: на першому го
лосуванні за кандидатуру її наступника пропрезидентська біль
шість так і не набрала досить голосів. Але потім усе всім належно 
пояснили: такої, як Валерія Лутковська, більше не знайти.
Як вона відстоюватиме інтереси громадян перед державою – пи
тання цікаве. 2004 року, перебуваючи на посаді Уповноваженого 
у справах дотримання конвенції про захист прав і основних сво
бод людини, засвідчила необхідну кмітливість із приводу того, 
чиї інтереси і права потрібно захищати в цій країні. Увага! Її при
значення урядом Януковича відбулося за три дні до другого туру 
виборів, переможець якого був заздалегідь визначений, а відтак 
влада мала підстави готуватися до порушень прав людини під час 
угамування невдоволених фальсифікаціями. А безпосередньо на
передодні призначення омбудсменом… пані Лутковська пред
ставляла в Європейському суді з прав людини «інтереси» уряду 
проти Юрія Луценка й переконувала, що ув’язнення екс-міністра 
в СІЗО було виправданим з огляду на його можливий тиск на свід
ків. Щось додати? Добре, додаємо: в інтерв’ю Тижню, – до речі, 
першому своєму інтерв’ю після обрання (див. http://tyzhden.
ua/Politics/48403) – вона сказала дослівно таке: «Я бачу сво
їм важливим завданням активізувати та згуртувати довкола себе 
правозахисне середовище, яке має бути однодумцем з омбудсме
ном». Тобто не омбудсмен має бути однодумцем із правозахисни
ками, а вони – з ним. Або з нею. Характерно, чи не так?

Оперуповноважений з прав людини
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«Політичний вирок» в ісландії
Колишнього прем’єр-міністра Ісландії Ґей
ра Горте суд у Рейк’явіку визнав винним у не
дбалому виконанні службових обов’язків під 
час фінансової кризи 2008 року: він тоді на
лежним чином не поінформував своїх колег 
по уряду про рецесію, що насувалася. Однак 
суд виправдав Горте за трьома іншими пункта
ми звинувачення й заявив, що той не буде по
караний. Як запевняв у своїх свідченнях екс-
посадовець, ніхто не знав про те, що банківська 
система країни перебувала в настільки загроз
ливому стані.

Війна Суданів
Нещодавнє проголошення незалежності Пів
денного Судану вітало світове співтовариство, 
«розлучення» із Північчю попервах бачило
ся мирним, однак питання кордонів остаточ
но розсварило нових сусідів. Порубіжні сутич
ки загрожують перейти в повномасштабну ві
йну: Хартум застосовує проти Джуби військо
ву авіацію. Ще на початку лютого голова місії 
ООН у Південному Судані Гільде Джонсон зая
вила про можливість розв’язання нової війни, 
бо після визнання суверенітету між двома кра
їнами збереглися територіальні суперечки. Зо
крема, обидві вони заявляють про свої права 
на багаті нафтою прикордонні території. По
середником у переговорах між сторонами ви
рішив стати Китай: тамтешнє зовнішньополі
тичне відомство вже відправило в регіон сво
го представника. Дипломати КНР працювали в 
Судані ще на початку цього року, однак миру 
досягти не вдалося.

Велика вода під Африкою
Як стверджують науковці із Британського гео
логічного товариства та Університетського ко
леджу Лондона, африканський континент при
ховує величезні поклади підземних вод. Зокре
ма, ґрунтова волога під Лівією, Алжиром і Ча
дом могла б укрити ці країни хвилями завтовш
ки в 75 м. Учені, однак, попередили, що вико
ристовувати резерви треба вкрай обережно, бо 
вони практично не поповнюються.

Продовження теми 
на стор. 30
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Н
ещодавно, 23 квітня, 
процес формування об’єд-
нання деяких опози
ційних сил – учасників 

КОД на основі обезголовленої 
«Батьківщини» та «Фронту 
змін» – було підсумовано рі
шенням про створення спіль
ного партійного списку та 
фракції в майбутньому парла
менті. Виборчий штаб «об’єд-
наних» очолив давній сорат
ник Юлії Тимошенко Олек
сандр Турчинов, натомість 
пуб лічним лідером став Арсе
ній Яценюк. Політичні амбіції 
останнього відомі, тож саме 
цим пояснюється його готов
ність принаймні призупинити 
функціонування власного по
літичного проекту задля отри
мання можливості претенду
вати на уособлення альтерна
тиви наявному режимові. 

Тобто Яценюк прагне очо
лити державу і визначати курс 
її розвитку. А відтак важливо 
зрозуміти, для чого йому вла-
 да? Лише щоб замінити собою 
нинішнього господаря Банко
вої чи змінити природу пост-
радянської політичної та соці-
ально-економічної моделі? Ос-
тан  ня усталилася ще за часів 
Кучми і ґрунтується на моно
полізованій економіці нерів
них можливостей та привіле
йованих правах кількох олі
гархів, які могли вести бо
ротьбу за вплив на державну 
політику або перерозподіл 
власності, однак це не забезпе
чувало якихось результатів 
для більшості суспільства: 
розвиток країни апріорі не
можливий, якщо її економіка 
базована на олігархічній мо
делі. Натомість історія особис
того та політичного успіху Ар

сенія Яценюка тісно пов’язана 
з активним сприянням йому 
найвпливовіших у відповід
ний час олігархів.

ПОДОЛАТИ ЗАЛЕжНіСТь
Своє сходження наприкінці 
1990-х років Яценюк розпочи
нав у структурах зятя тогочас
ного президента Кучми Віктора 
Пінчука, який поспри  яв при
значенню Арсенія Петровича 
на міністерську посаду в уряді 
Криму, а відтак – голови НБУ. 
Власний політичний проект 
2008 року він розпочинав за 
прихи льного ставлення Дми
тра Фірташа, коли медіа-
ресурси, підконтрольні остан
ньому, забезпечили необхід
ний імпульс для швидкого 
зростання рейтингу молодого 
політика в умовах, коли сус
пільство перебувало в стані 
глибокого розчарування Вікто
ром Ющенком та старими елі
тами загалом. Пізніше 
з’явилася інформація про те, 
що до фінансової підтримки 
перспективного політика долу
чився і Рінат Ахметов через 
бізнес-партнера колишнього 
власника банку «Форум» Лео
ніда Юрушева.

Проте Яценюк уже мав би 
усвідомити, що, дозволяючи 
керувати собою ззовні та зали
шаючись залежним в ухва
ленні своїх рішень від людей, 
котрі перебувають за кулісами, 
він перетворюється на персо
нажа лялькового театру. Це 
лише дискредитує його й уне
можливлює перетворення на 
справжнього загальнонаціо
нального лідера. Наприклад, 
один із етапів президентської 
кампанії Яценюка 2009 року 
організувала дискредитована в 
Україні ще 2004-го команда 
російських політтехнологів Іс
кандера Валітова (які свого 
часу працювали на Януковича і 

Друг олігархів? 
Претендуючи на роль альтернативи чинній владі та головного  
борця з режимом, Арсеній Яценюк не демонструє готовності 
зламати олігархічний устрій і обмежується декораціями

Автор: 
Андрій Скумін
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запропонували поділ українців 
на сорти). Тоді була поширена 
інформація, що цих політтех
нологів нав’язав Яценюкові са-
ме Віктор Пінчук, який умовою 
фінансування політика ставив 
право самостійно визначати 
потрібні проекти та добирати 
правильних виконавців. Зреш-
тою з’явилися «Новий курс» і 
чужа українському патріотич
ному та європейськи зорієнто
ваному виборцеві, фактично 

скалькована з путінської ідео
логія ностальгії за совком, було 
зроблено ставку на мілітариза
цію та загравання з Росією і 
проросійськи налаштованим 
електоратом в Україні.

Зважаючи на публічні за
яви, Арсеній Петрович тоді не-
абияк розчарувався у політтех
нологах, утім, чи виробився у 
нього аналогічний імунітет до 
впливу олігархів? У кулуарах і 
далі стверджують, що задля 
здобуття їхньої підтримки у бо
ротьбі за владу він готовий іти 
на суттєві поступки у вимогах 
останніх. Чи матиме в такому 
разі його перемога сенс із по
гляду інтересів українського 
суспільства та перспектив роз
витку країни? При цьому Яце
нюк наразі не спромігся сфор
мулювати власного бачення пе
ретворень у країні в разі здо
буття влади і, попри «войов
ничу» риторику, обмежується 
загальними фразами на кшталт 
«демократизації», «повернення 
до європейського шляху розви
тку», «відновлення парламен
таризму», а також відмовками 
про те, що «програма реформ 
уже давно є, але ніхто не хоче її 
реалізовувати».

Все це мимоволі створює 
враження, що Арсеній Яценюк 
не має намірів зламати наявну 
в країні олігархічно-монопо-
лістичну модель, без чого ні 
успішний розвиток країни, ні 
її реальна європейська інте
грація неможливі, натомість 
планує лише зміну декорацій 
та її адаптацію під себе. Таке 
враження посилюють, зо
крема, заходи за участю Арсе
нія Петровича чи організовані 
його фондом Open Uk ra  ine, 
як-от, наприклад, останній 
Київський безпековий форум 
(КБФ).

ПРЕЗЕНТАЦіЯ ЛіДЕРА
КБФ мав би слугувати, зокрема, 
майданчиком для донесення 
Заходу інформації про реальні 
процеси, що відбуваються в 
Україні. За допомогою такого 
форуму, заручившись підтрим
кою провідних європейських 
експертів, можна сформувати 
реальну програму дій у галузі 
безпеки. На V Київському без
пековому форумі, організова
ному за підтримки знову ж таки 
Фонду Віктора Пінчука, цього 
разу було порушено надзви

чайно актуальні нині про бле  ми 
національної безпеки та по
вернення країни на шлях роз
витку як європейської демокра
тії. Але ці питання, на жаль, 
були відсунуті на другий план. 
Склалося враження, що най
важливішими пунктами цього
річного КБФ був дорогий бан
кет і виступ Арсенія Петро
вича. Після цього на форумі на
справді вже не було чого ро
бити, адже серйозно обговорю
вати означені проблеми ніхто 
намірів не мав, утім, як і давати 
відповіді на запитання.

На думку спадає, що справж
ньою метою V Київсь  кого без
пекового форуму, напевно, було 
насамперед створення інфор
маційного приводу для піару 
Арсенія Петровича та його ле
гітимізації в очах зарубіжних 
гостей як лідера об’єд  наної 
опозиції і людини, здатної 
стати альтернативою нині чин
ному режимові Януковича та 
повернути Україну на шлях де
мократичного розвитку.

Будь-яке питання можна ви
рішувати в кілька способів: зану
рившись у нього з головою, не по
мічаючи його і даючи можли
вість вирішитись само  му та ве
дучи мову про нього з безпечної 
відстані. Скидається на те, що ві
чну українську проблему, пов’я-
зану з браком харизматичних 
провідників, хтось хоче розв’я-
зати саме за допомогою третього 
способу. Надто дивно збіглися в 
часі об’єднання «Батьківщини» 
та «Фронту змін» на чолі з Яце
нюком, голодування Тимошенко 
та дорога PR-акція, що мала ви
гляд безпекового форуму.

Відтак залишається відкри
тим питання, хто диригує всім 
цим перформансом, який неві
домо чим завершиться і радше 
нагадує відверту профанацію 
опозиції та всіх тих надій, які все 
ще з нею пов’язані. Адже такі за
ходи – це справді традиційна 
схема для іміджевих фондів 
українських олігархів, які давно і 
безплідно займаються поверхо
вою «європеїзацією», що не має 
жодного впли  ву на вирішення 
реальних проблем України або її 
наближення до стандартів та 
принципів ЄС. Зрештою, доро
гий PR замість відповідальної 
програми дій у виконанні Яце
нюка і Кo ставить під сумнів 
спроможність діяти всієї об’єд-
наної опозиції. 
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«У
країнський демо
кратичний альянс 
за реформи (УДАР) 
Віталія Кличка» 

відмовився від створення єди
ного партійного списку із «Бать
ківщиною» та «Фронтом змін» 
на парламентських виборах. І 
відтепер залишається єдиною 
опозиційною політичною си
лою, окрім «об’єднаних», яка 
впевнено проходить до Верхо
вної Ради. В інтерв’ю Тижню 
Віталій Кличко пояснив своє ба
чення процесів в опозиції, однак 
не зміг дати конкретних відпові
дей на усі запитання.

У. Т.: Чому ваша політична сила 
не братиме участі у створенні 
єдиного партійного списку з ін-
шими опозиційними партіями?

– Опозиція має перемогти. І 
здобути перемогу ми зможемо 
лише тоді, коли оптимізуємо 
сили. Лунали заяви, що «хто не з 
нами – ті з Януковичем». На мою 
думку, це нещирі заяви, більш 
популістські речі. Я би сформу
лював інакше: «хто про  ти Януко
вича – той із нами», адже нині 
слід шукати будь-які точки, що 
нас об’єднують, а не ворогів усе
редині самої опозиції.

Наша мета – більшість в 
уряді. А іноді об’єднання не 
створює нам синергії, в політиці 
5+5 не завжди дорівнює 10.

Ми маємо об’єднуватися вже 
в парламенті. Але для цього нам 
потрібно перемогти на мажори
тарних округах, захистити 
спільно наш результат голосу
вання за партійними списками. 
При цьому не маємо вирішувати, 
хто йтиме за тими чи іншими ма
жоритарними округами, а пови
нні натомість зробити праймеріз. 
Адже була пропозиція політиків, 
мовляв, «давайте зустрінемось і 
вирішимо, кого висувати». Але 
людей вони забули запитати, 
кого ті хочуть бачити? Лише той, 

хто здобуде найбільшу під
тримку серед людей у відповід
ному окрузі, має висуватися від 
опозиції. Понад те, ми разом ма
ємо підтримати авторитетних 
кандидатів, яких висуває грома
дянське суспільство. 

Дитячі помилки, яких ми 
припустилися на виборах мера в 
Обухові (див. Тиждень, 
№12/2012), були як поперед
ження. Тому сподіваюся, що на 
виборах до Верховної Ради по 
мажоритарці ми їх не повторю
ватимемо. Не партійні боси, не 
Кличко, не Яценюк, не Турчи
нов, не Тягнибок чи ще хтось ма
ють вирішувати, а люди. Лише 
на цих принципах ми зможемо 
отримати оптимальний резуль
тат.

 
У. Т.: Як позначиться створення 
єдиного списку «Батьківщини» і 
«Фронту змін» на перспективах 
вашої політичної сили і перего-
ворному процесі щодо єдиного 
списку мажоритарників?

– Злиття партій – це їхня 
внутрішня партійна справа. Не 
хочу коментувати, ми шануємо 
рішення цих партій. Я заявив 
чітку позицію: ми йдемо окремо. 
Якщо хтось хоче до нас приєдну
ватися, у нас є синергія і завдяки 
цьому ми отримуємо кращий 
результат, а ці люди, які до нас 
приєднуються, мають відмінну 
репутацію, професійні якості і 
моральні цінності, які збіга
ються з нашими, тому ми з 
ними об’єднуватимемося задля 
перемоги.

 
У. Т.: Чи ускладнить це перего-
ворний процес щодо спільного 
мажоритарного списку опози-
ції? 

– Наразі вони лише злилися. 
Ми перебуваємо в процесі пере
говорів і сподіваємося, що змо
жемо презентувати суспільству 
їхні результати.

 У. Т.: Чи висувається в про-
цесі переговорів умова, що в 
обмін на підтримку вашої кан-
дидатури на посаду мера Ки-
єва іншими опозиційними си-
лами ви маєте піти на якісь по-
ступки у питаннях розподілу 
місць у єдиному мажоритар-
ному списку на виборах парла-
ментських?

– Політика – це пошук 
компромісу. Я переконаний, що 
ми зможемо знайти в цьому пи
танні золоту середину, яка вла
штовуватиме всі політичні 
сили.

 
У. Т.: Чи інші опозиційні партії 
вас підтримають?

– Зараз є два кандидати-
лідери – Кличко та Попов. Інші 
претенденти відстають на біль-
 ше ніж 15%. І будь-який з інших 
висунутих опозицією кандида
тів чи самовисуванців працюва
тиме на владу, щоб відтягнути у 
мене голоси виборців. Тобто це 
буде суто технічний кандидат 
від влади. Давайте називати 
речі своїми іменами.

 
У. Т.: Чи може відмова інших 
опозиційних сил підтримати 
вас на виборах мера Києва, 
поставити хрест на пер-
спективі створення єдиного 
мажоритарного списку 
опозиції на виборах до 
Верховної Ради?

– У політиці дуже важ
лива послідовність. Якщо 
люди декларують одні 
речі, а роблять інші, то 
потрібно, і це ваше за
вдання, журналістів 
зокрема, звертати 
увагу суспільства 
на це. Це свідчить 
про те, що вони 
нещирі, що так 
само поводити
муться й із ви
борцями.

Віталій Кличко:  
«Опозиція має об’єднуватися  
вже в парламенті» 

Спілкувався 
Олександр 

Крамар
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У.Т.: Тобто вибори в Києві мо-
жуть стати своєрідним Рубіко-
ном: якщо опозиція не підтри-
має Кличка, то це переконає 
вас, що вони нещирі у прагненні 
об'єднатися і, відповідно, спіль-
ного списку на мажоритарних 
виборах може не бути?

– Це логічні речі. Потрібно 
підтримувати одного кандидата 
від опозиції, який має найвищу 
підтримку людей в окремо взя
тому регіоні. Якщо не брати до 
уваги замовну соціологію, то 
моя перевага над Поповим зараз 
становить близь  ко 8%. І тих по
милок, яких на попередніх вибо
рах припустилася «Батьків
щина», коли через участь Тур
чинова у виборах міського го

лови 2008 року ним зно  ву 
став Черновецький, ми 

уникатимемо. А якщо 
вони зроблять так, то 
це буде їхнє рішення, 
але тоді всі мають 
знати, хто несе відпо
відальність за поразку 
опозиції на виборах.

У. Т.: Які джерела фі-
нансування партії 
«УДАР»? 

– Велика частина 
грошей, які ми ви
трачаємо, мої кошти. 
Безумовно, цього за
мало, проте ми спи
раємося і на серед
ній та малий бізнес. 
Це багато людей, 
які не хочуть сидіти 
і чекати, коли при
йде краще май

бутнє, а готові боро
тися за зміни. Але 
бізнес каже нам: 

хлопці, наразі ми не 
готові вийти в публічну 

площину, тому що ризи
куємо своєю справою, 

робочими місцями, які є. 
Причому хочу наголо

сити, що це не олігархи і 
переважно вони підтриму
ють не фінансування партії 
в цілому, а окремі регіо
нальні та місцеві організа
ції чи проекти. Тобто лю
дей, яких вони знають і 
впевнені, що ті, у свою 
чергу, захищатимуть ін
тереси українців і у міс
цевих радах, і у парла
менті, що відстоювати
муть задекларовані 
принципи нашої партії.

У. Т.:Але наскільки потенційні 
спонсори вашої кампанії мо-
жуть діяти на власний розсуд 
після виборів, особливо якщо 
вони справді фінансуватимуть 
своїх людей у регіонах, які про-
йдуть по мажоритаці або самі 
стануть депутатами? Чи не по-
вториться ситуація в Київраді, 
де вашу політсилу залишили 
кілька впливових бізнесменів? 
Зокрема, 2010 року вийшли або 
були виключені з партії ті, кого 
вважали основними спонсо-
рами «УДАРу» на той час, як от 
Дмитро Андрієвський, Лев 
Парцхаладзе, Андрій Мирго-
родський?

– Хочу наголосити: партія – 
це не Кличко, а командна гра. І 
ми об’єднуємося не довкола лю
дини, а довкола принципів, які у 
нас задекларовані. Найважли
віше, що є, – це незалежність 
ухвалення рішень. Я зроблю все, 
щоби в жодному разі не стати ні
чиєю маріонеткою, заручником 
ситуації. До нас приходить чи
мало людей. Але ми не беремо 
грошей, я нічого не продаю. Не 
хочу припуститися тієї самої 
помилки, яку робили інші пар
тії, коли знаходиться спонсор, 
котрий фінансує партію, що 
проходить до парламенту і од
разу починає відпрацьовувати 
гроші. Перспектив у таких полі
тичних проектів немає. Я хочу зі 
своєю командою будувати не 
проект, а партію.

 
У. Т.: Зрозуміло, що ви партію 
не продаєте, але люди, вико-
ристовуючи ваш авторитет, до-
віру до вас народу, для того 
щоб потрапити до парламенту, 
можуть декларувати, що спо-
відують ті самі цінності, а після 
обрання почнуть діяти так, як їм 
заманеться.

– Ще раз наголошу: жодна 
людина не може собі нічого у нас 
купити. У мене списки не прода
ються. Якщо хтось дає гроші, це 
не гарантує, що він уже в парла
менті. Нам потрібен результат 
на виборах в регіоні, по мажори
тарних округах. І виборцям не
обхідно показати авторитетних 
кандидатів, а не просто багатих 
людей. Ми уважно аналізуємо 
роботу регіональних осередків, 
рівень їхньої підтримки людь-
 ми. Ми навіть влаштовуємо 
щось на кшталт змагання між 
обласними осередками: хто по
каже найкращий результат – з 
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цих і виключно з цих людей ми 
формуватимемо список партії, 
який затверджуватимемо від
крито і прозоро. А найважли
віше, і це вже моя відповідаль
ність, вони мають бути мораль
ними. 

У. Т.: Хто буде в першій п’ятірці 
«УДАРу» за списками?

– Не хочу забігати наперед. 
Ми на виборчому з’їзді затвер
джуватимемо список. Це не буде 
таємницєю. Це буде публічна ін
формація. 

Є чимало молодих людей із 
доброю освітою, правильними 
принципами, європейським ба
ченням розвитку України. Від 
цього ми відштовхуємося. Ці 
критерії значно важливіші, ніж 
якась там зірковість тієї чи іншої 
людини. Цілком достатньо зір
ковості Кличка.

 
У. Т.: Річ не в зірковості, а в тім, 
що відповідальність завжди 
персоніфікована. Хто, крім вас, 
особистим авторитетом відпові-
датиме за ті чи інші успіхи або 
прорахунки партії? Чи це буде 
лише Віталій Кличко?

– Ні. У списку будуть відомі 
люди, але в регіональному 
масштабі. Вони сьогодні ще не є 
публічними, натомість фахів
цями дуже високого рівня в 
юриспруденції, економіці… Це 
люди, які готові взяти на себе 
відповідальність. Так розвива
ються всі партії в цивілізованих 
країнах: коли люди проходять 
перший партійний досвід в регі
онах, зростають як політики і 
потім виходять на загальнонаці
ональний рівень.  

Я розумію, що ви не отри
мали відповіді. Але наберіться, 
будь-ласка, терпіння. Після ви
борчого з’їзду ми з вами змо
жемо зустрітися і про кожного 
вам відповім.

 
У. Т.: Що лежить в основі вашої 
ідеологічної платформи? З од-
ного боку, у програмі задекла-
ровано, що «УДАР» є соціал-
ліберальною партією, але при 
цьому ваша політична сила 
прагне вступити до ЄНП?

– Що ви маєте на увазі? ЄНП 
так само виступає за ліберльну 
економіку. 

 
У. Т.: Як ви будете себе позиціону-
вати як партія: ви ліберали, кон-
серватори, яка ваша ідеологія?

– У нас із цього приводу то
чилася не одна дискусія. Хто 
ми? Ми маємо дати нашим ви
борцям відповідь, які інтереси, 
ідеали, принципи ми відстою
ємо, які критерії та цінності ми 
несемо, яка наша мета?

 
У. Т.: і які?

– Ми правоцентристська 
партія. Основною нашою метою 
є європейська інтеграція. Ми єв
ропейці ментально, історично, 
географічно. Ми дуже далекі від 
Європи лише за стандартами 
життя і правилами в політиці, 
тому наша мета – змінити це за
для того, щоб основну цінність у 
нас становила людина, її права 
та свободи. 

У. Т.: Якою ви бачите українську 
ідентичність? На основі чого має 
відбуватися процес інтеграції та 
консолідації нації? Як ви стави-
теся до необхідності форму-
вання національної історії, а не 
«спільної історії» колись єдиної 
держави, перспективи україн-
ської мови?

– Наші політики тради
ційно відштовхуються від того, 
чим Захід України відрізня
ється від Сходу, тому що пи
тання, які свідомо порушують 
політики – мови, історії, релі
гії, НАТО, – є штучно надума
ними. Нас, українців, на
справді значно більше ціка
вить питання, чи можемо ми 
впевнено дивитися у завтра, чи 
можемо ми здобути якісну 
освіту, отримати медичне об
слуговування, достойну ро
боту, заробітну плату. Це наба
гато важливіше для нас.

Я згоден із вами, це має бути 
питання ідентичності – ми всі 
живемо в Україні. Але давайте 
не забуватимемо, що у нас по
над 70 національностей, різні 
регіони, різне віросповідання, 
різні мови, різна історія. І грати 
на цих питаннях – означає зага
няти себе у безвихідь. Ми ма
ємо толерантно ставитися до 
мови, історії, віри, але нас має 
об’єд нувати наше спільне май
бутнє і те, якою ми хочемо ба
чити нашу спільну країну – еко
номічно потужною, політично 
стабільною, в якій кожен грома
дянин впевнено почувати
меться і дивитиметься в май
бутнє. 

Державна мова має бути 
одна – українська. Це ідентич

ність. Тут питань не може вини
кати. Ми можемо говорити 
будь-якими мовами, але треба 
припинити спекулювати на цій 
темі… 

Я дуже хочу, щоб програма 
партії «УДАР» була втілена. 
Ми беремо на себе відповідаль
ність за це. Дуже важливо до
нести наші принципи, хто ми, 
куди йдемо, для чого ми при
йшли і що хочемо робити.

 
У. Т.: То яку ж відповідь ви для 
себе маєте на ці питання? На-
вколо чого нам об’єднуватися?

– Ми українці.
 

У. Т.: А хто такі українці? Це всі 
люди, які перебувають на тери-
торії України? Чи вони мають 
мати щось спільне?

– Хто такі українці? Бай
дуже, якого кольору шкіра…

 
У. Т.: йдеться не про етнічні чи 
расові питання, а про самоусві-
домлення…

– …байдуже, яка національ
ність, якою мовою людина спіл
кується, її релігійна належність. 
Річ зовсім у іншому. Людина 
живе в Україні. Любить вона 
Україну? Вона бачить своє май
бутнє з цією країною чи ні? Це 
значно важливіше.

 
У. Т.: Але яке майбутнє?  

– Ми будуємо країну з демо
кратичними стандартами, де 
найпершою цінністю є людина, 
її права, свободи. Це найважли
віша цінність. Далі європейська 
інтеграція. Ми всі розуміємо, що 
той шлях, який обрали інші кра
їни Східноі Європи, веде до полі
тичної стабільності, економічно-
 го розвитку, підвищення стан -
дартів життя і відстоювання 
прав. Це основна програма на
шої партії.

 
У. Т.: Ви готові переконувати 
суспільство в необхідності ухва-
лення непопулярних рішень, які 
загрожуватимуть вашому рей-
тингу?

–  Якщо є непопулярне, але 
потрібне рішення, треба пояс
нювати людям, що, роблячи 
саме так, ми найближчим часом 
отримаємо такі й такі переваги, 
які ми всі, українці, відчуємо 
згодом. Як політик я готовий 
ухвалювати непопулярні рішен-
 ня, але спираючись на під
тримку людей. 

32,2%  
киян мають намір 
проголосувати за 

Віталія Кличка  
на виборах мера 

столиці. Наразі він 
на кілька відсотків 
випереджає ниніш-
нього голову КМДА 

Олександра  
Попова
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«Соціальний  
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інституту соціаль-

них досліджень 
імені  

О. Яременка

10,1%   
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за партію «УДАР».  
Третє місце після 
«Батьківщини», 

об’єднаної  
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Досвід Віталія Кличка є 
успішною історією кон
вертації здобутого у 
спорті суспільного авто

ритету в політичний капітал. 
Причому перехідною ланкою 
стала активна громадська діяль
ність найрезультативнішого в іс
торії України боксера. Від 2000 
року він став представником 
програми ЮНЕСКО «Освіта для 
дітей у злиднях». 2003-го разом 
із братом Володимиром заснував 
благодійну організацію «Фонд 
братів Кличків». У цей період 
часто з’являвся на заходах за 
участю тогочасного мера Києва 
Олександра Омельченка. Ак
тивно підтримав Помаранчеву 
революцію, зокрема, 12 гру д  ня 
2004 року свою перемогу в поє
динку присвятив боротьбі за де
мократію в Україні й підняв по
маранчевий прапор. А уже від 

2005-го розпочав власну ак
тивну політичну діяльність як 
лідер блоку «Пора-ПРП». Що
правда, тоді переможними для 
Кличка стали тільки вибори в 
Київраду 2006 року. Змагаючись 
за крісло мера, він поступився 
Леонідові Черновецькому, а на 
парламентських перегонах його 
блок не подолав тривідсоткового 
бар’єра. Навесні 2008-го, під час 
позачергового народного воле
виявлення, політична сила 
Кличка подвоїла свою присут
ність у Київраді, однак вибори 
міського голови він знову про
грав, цього разу поступившись 
не лише Черновецькому, а й Тур
чинову.

Після приходу до влади Вік-
тора Януковича у квітні 2010 року 
було сформовано партію «Україн
ський демократичний аль  янс за 
реформи Віталія Кли чка (УДАР)», 

підтримка якої в суспільстві за 
останні два роки потроїлась, і 
симпатії тих, хто має взяти участь 
у голосуванні, стосовно її очіль
ника наблизилися до солідної по
значки 10%. Насамперед тому, що 
в українській політиці є перма
нентний попит на нові обличчя й 
нову якість політичної сили. Цим 
свого часу скористались і Арсеній 
Яценюк, і Сергій Тігіпко, однак 
вони досить швидко втратили 
спочатку динаміку зростання, а 
потім і абсолютний рівень під
тримки, коли змушені були да
вати відповіді на непрості пи
тання, а також зникав ефект но
визни. Віталій Кличко може роз
раховувати на особливо активні 
симпатії середнього класу, а та
кож молоді; їм він бачиться при
кладом успішної «людини, що 
зробила себе сама». 

Основна перевага «УДАРу» – 
у відсутності ском прометованого 
владного «досві  ду», корупційного 
шлейфу в її лідера та його ото
чення. Фракція Блоку Кличка в 
Київраді, навпаки, досить часто 
світилася на темі протидії дери
бану комунальної власності, орга
нізованому «молодою коман
дою» Леоніда Черновецького. 
Хоч значна частина проведених і 
у 2006, і у 2008 роках депутатів 
блоку стали «тушками». Втім, сам 
Кличко переконує, що зробив ви
сновки й надалі діятиме обереж
ніше. Навесні 2010-го у ЗМІ 
з’являлася інформація про його 
переговори з ПР щодо можливого 
зближення та обрання мером сто
лиці, призначення секретарем чи 
навіть головою КМДА. Однак сам 
він спростував ці закиди. Віталій 
Кличко справді досить сильно єв
ропеїзований, аби мати прихиль
ність до пострадянської автори
тарної моделі білорусько-російсь-
кого зраз ка, яку продовжує розбу
довувати нинішня українська 
влада. Компрометувати себе спів-
працею з режимом, який у світі 
дедалі більше ідентифікують із 
політичними репресіями, для 
Кличка навряд чи прийнятно.

Запитання без відповіді 
Швидке політичне сходження Віталія Кличка ґрунтується  
на  готовності говорити те, що має сподобатися більшості. Та про 
стратегічне бачення розвитку країни казати поки що зарано

Автор: 
Олександр 
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РОЗМИТА іДЕНТИЧНіСТь
Тим часом з ідеологічного боку 
Віталія Кличка та очолювану 
ним політичну силу все ще 
важко ідентифікувати. Ймо
вірно, розрахунок робиться на 
те, що кожна електоральна 
група так легше зможе потрак
тувати його як свого.

Попри декларування право
центризму, рівняння на німе цьку 
ХДС та прагнення вступити до 
ЄНП, документи «УДАРу» визна
чають його як соціал-ліберальну 
партію, головними завданнями 
якої, згідно зі статутом, є участь у 
розбудові соціальної держави та 
впровадження принципу соці
альної справедливості. Зрозу
міло, що, наприклад, у німець
кому політичному ландшафті та
кий курс більше відповідав би 
СДПН, аніж ХДС.

Кличко російськомовний, 
але вивчає українську і вже до
сить добре нею володіє. Він розу
міє, що державна мова важлива 
як ознака національної ідентич
ності, однак не усвідомлює того, 
що вона має бути не просто риту
альним атрибутом для публіч
ного вжитку в окремих царинах, 
як-от держуправління, політика 
чи освіта, а основою для реаль
ної, нехай і поступової, консолі
дації нації. Програма ж партії 
«УДАР» фактично передбачає 
задоволення «й наших, і ваших». 
Адже, акцентуючи на захисті 
прав інших мов, не визначає чіт
кого переліку справді загроже
них серед них, а відтак фактично 
передбачає захист і домінуючої в 
інформаційному просторі, масо
вій культурі та бізнесі російської, 
використання якої в цих сферах 
традиційно обмежує застосу
вання української. 

З огляду на власну біографію 
та родинну історію, Кличко схи
ляється перед ветеранами «Вели
кої Вітчизняної війни», але уни
кає оцінок діяльності УПА. Це для 
нього чужий дискурс. Імовірно, 
він має недостатньо знань про 
Національно-визво ль ну боротьбу 
українців та водночас не може не 
розуміти, що міфологізована ра
дянською пропагандою історія 
Другої світової війни також да
лека від істини. Лідер «УДАРу» 
переконаний, що всі контровер
сійні моменти в історичній та ре
лігійній сферах життя можна іг
норувати як провокаційні, а нато
мість консолідувати українців, 
окрім спільного прагнення до Єв

ропи (яку кожен бачить по-
своєму), здатні спільні проекти, 
зокрема, спортивні успіхи, части
ною яких у новітній історії країни 
і є брати Клички. Відтак він споді
вається стати компромісною фігу
рою для виборців різних регіонів.

Проте насправді в україн
ських постколоніальних реаліях 
важко уявити, як процес зміц
нення національної ідентич
ності може відбуватися на основі 
«історичної, ціннісної та мовної 
різноманітності» регіонів і наро
дів, як це пропонує програма 
партії «УДАР». Адже на частині 

територій країни усе ще доміну
ють історичне бачення, ціннісні 
уявлення та мовні традиції 
«спільної держави» й ототож
нення себе не з Україною, а з 
«Русскім міром» та підтримкою 
реставраційної політики керів
ництва сусіда на пострадян
ських теренах.

БЕЗПЕКА ЧИ БЕЗПЕЧНіСТь
Розмитою є програма партії 
«УДАР» і в питаннях геополі
тичного та цивілізаційного ви
бору, національної безпеки й зо
внішньополітичних прерогатив. 
Зафіксоване нею засудження го
товності нинішньої влади «пе
реглядати стратегічні цілі й прі
оритети в залежності від 
кон’юнктурних обставин і волі 
іноземних держав у таких важ
ливих питаннях, як колективна 
безпека та базування іноземних 
військових підрозділів на своїй 
території», не дістає логічного 
продовження у вигляді чіткої 
альтернативи.

Фактично програма є таким 
собі римейком сумнозвісної «ба
гатовекторності», яку пропону
ють замінити «багатопартнер
ством» на принципі «ефектив
них багатосторонніх відносин». 
При цьому в один ряд ставлять 
різні за своєю сутністю і значен
ням для України організації, 
як-от ООН, РЄ, ЄС, НАТО та 
ОБСЄ. За основу геополітичної 
стратегії беруть «не вимушеність 
вибору між двома альтернати
вами», а «використання усьо  го 

різноманіття інструментів спів
робітництва одночасно». Фак
тично йдеться про балансування 
між різними центрами впливу, 
до того ж як рівнозначні тракту
ються ЄС, Росія та США. При
чому за РФ визнано невиправ
дано високий статус: усіх трьох 
чітко протиставлено «регіональ
ним лідерам» як глобальних; 
відносини з Москвою потракто
вані як «життєво важливі для 
України». Водночас відсутня 
чітка позиція щодо перебування 
на нашій території ЧФ РФ, а про
грама обме жується багатознач
ним наміром «врегулювання 
умов та регламентації перебу
вання» російсь кої бази в Криму.

Утім, як наслідок, замість 
чіткого європейського та євроат
лантичного вибору, на озбро
єння взято концепцію співробіт
ництва у межах «Великої Євро-
 пи», що нібито «зніматиме чис
ленні гострі проблеми зов   ні ш- 
ньополітичної орієнтації Укра  їни 
або робитиме їх менш актуаль
ними». Натомість є фактично 
спробою вписатися в геополі
тичну стратегію Владіміра Пу
тіна (до речі, висловлену ним у 
спеціальній програмній статті 
останньої виборчої кампанії), 
що передбачає деконструкцію 
євроатлантичного простору та 
його заміну на «Європу від Ліса
бона до Владивостока», в якій 
Москва розраховує на доміну
ючу роль. А у випадку України 
це зводитиметься фактично до 
повернення концепції «в Європу 
разом із Росією».

Навіть декларована як стра
тегічна мета «євроінтеграція» 
фактично обмежується харак
терною для російських «єдино
росів» та вітчизняних «регіона
лів» пріоритетністю «європей
ських стандартів», а за чи без 
формального членства в ЄС – 
справа другорядна. Із цього при -
воду програма констатує: «…єв
ропейський вектор… задаючи 
напрямок внутрішніх трансфор
мацій, забезпечує цілісність дер
жавної політики – в напрямку 
досягнення європейських стан
дартів суспільного, політичного 
та економічного життя... ство
рюватиме необхідне диплома
тичне підґрунтя європейським 
реформам в самій Україні». Вод
ночас осяжною межею інтегра
ції з ЄС у програмі визначено 
всього лише ратифікація Угоди 
про асоціацію та ЗВТ.  

КЛіЧКО ПЕРЕКОНАНИй,  
ЩО ВСі КОНТРОВЕРСійНі 
МОМЕНТИ   
МОжНА іГНОРУВАТИ  
ЯК ПРОВОКАЦійНі
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У 
той час як наближається 
черговий саміт НАТО (Чи-   
каго, 20–21 травня), євро
пейська безпекова архі

тектура видається хисткою. До
віра, яка колись скріплювала 
членів Північноатлантичного 
альянсу, випаровується, а те, що 
залишається, видається крих
ким і непереконливим.

Найбільша проблема – 
гроші. Змусити європейські кра
їни витрачатися на оборону – за
вдання нелегке і ніколи таким 
не було. Але слова Боба Ґейтса, 
які він промовив у червні 2011 
року, йдучи з посади міністра 
оборони США, були однаковою 
мірою влучні й жорсткі. Вій
ськовий альянс може стати не
актуальним у «туманному, якщо 
не похмурому» майбутньому, 
якщо його європейські країни-
члени не збільшать оборонні ви
трати. «Прийдешні політичні лі
дери США – ті, чиє світобачення 
не такою мірою сформоване хо
лодною війною, як моє, – мо
жуть вирішити, що дивіденди 
від НАТО не варті американ
ських інвестицій», – сказав він.

Минув уже майже рік, а Єв
ропа не подає жодної ознаки 
того, що належно засвоїла це по
передження. Вона й далі виїж
джає на американських оборон
них витратах. Однак найбільші 
загрози, які постали нині перед 
США, походять із Тихоокеан
ського регіону: від дедалі потуж
нішого Китаю, а не дедалі слаб
шої Росії. Зрушення повільне, 
але невмолиме. Американцям 
усе ще не байдужа європейська 
безпека (за останні 100 років 
вони двічі втручалися, щоб дати 
лад континентальним пробле
мам). Але вперше від 1945 року 
Сполучені Штати перестали вва
жати Європу своїм основним 
пріоритетом.

Ознак відходу американців 
чимало. США виводять зви

чайну зброю й хочуть те саме 
зробити з тактичною ядерною. 
Вони припинили наполягати на 
розширенні НАТО. У випадку з 
Україною справа проста: влада в 
Києві вже не зацікавлена у від
веденому місці в залі очіку
вання НАТО. Але Грузія, яка 
справді прагне приєднатися до 
євроатлантичних безпекових 
структур, дістала різкий ме
седж: не просіть забагато, бо 
розчарування буде ще болючі
шим.

Що стосується Молдови, то 
невдячну справу привести Ро
сію, Україну, Румунію та сто
рони придністровського кон
флікту до порозуміння взяла на 
себе Німеччина. 10 років тому 
ситуація була інакшою: ФРН 
трималася осторонь, а амери
канці бралися до роботи із зако
ченими рукавами. Не втруча
ються США й у прикру супе-
речку, яка спалахнула між Поль
щею та Литвою і яка познача
ється на питаннях континен
тальної ваги.

Ще одна ознака – загалом 
низький рівень американських 
посадовців, які мають справу з 
Європою чи працюють там. Кон
тинент розглядають як вчо
рашню проблему для вчорашніх 
людей. США «керували ззаду» 
під час лівійського конфлікту, 
роблячи стільки, скільки було 
потрібно, щоб європейські союз
ники не зазнали поразки через 
брак «розумної» зброї, повітря
ної розвідки та інших військових 
технологій. Порівняйте це з їх
ньою роллю в Боснії й Косові 
лише кілька років до того.

Занепад двосторонніх зв’яз-
ків теж вражає. Польща колись 
була найлояльнішим союзни
ком Сполучених Штатів у «новій 
Європі», а тепер внутрішньо роз
чарована. Адміністрація Обами 
не взяла на себе серйозного вій
ськового зобов’язання щодо її 
оборони. Вона незграбно змі
нила план розгортання системи 
протиракетної оборони, оголо

сивши про своє рішення поспі
хом 17 вересня 2009 року – тра
гічний день в історії Польщі. Й 
не спромоглася навіть домог
тися безвізового режиму для по
ляків, які хочуть відвідати США. 
Натомість Польща дивиться в 
бік Німеччини. У листопаді го
лова її зовнішньополітичного ві
домства Радек Сікорський ви
ступив у Берліні із сенсаційним 
закликом до ФРН повести Єв
ропу за собою. Ця промова міс
тила також непомильні нотки 
розчарування Британією та 
Америкою, яких у минулому 
вважали потужними союзни
ками Польщі.

Найбільше уваги в регіоні 
привертали відносини США з Ро
сією. Їх «перезавантаження» 
було проголошено з неабиякою 
помпою, але за початковими здо
бутками пішли систематичні 
розчарування. РФ справді домо

СТЕРЕжіТьСЯ
Україна вже не належить  
до пріоритетів західного світу

Світова економічна 
криза та спровоко-
вані нею внутрішні 
проблеми західних 
країн поглибили 
давні розбіжності 
між деякими з них. 
Усталена по завер-
шенні холодної ві-
йни система євро-
пейської безпеки 
бачиться менш 
тривкою, ніж була 
ще 5–10 років тому. 
За цих умов країни, 
що не мають до-
статньої внутріш-
ньої стабільності й 
потенціалу для са-
мостійного гаран-
тування своєї без-
пеки, стають де-
далі уразливіші до 
зовнішніх викликів. 
Водночас зростає 
активність регіо-
нальних держав, 
які прагнуть поши-
рення свого впливу 
на сусідів. Україна, 
котра так і залиши-
лася в сірій зоні між 
двома військово-
політичними бло-
ками – НАТО й ро-
сійськоцентричним 
ОДКБ, – перебуває 
в особливо загроз-
ливій ситуації, 
адже новий-старий 
президент РФ Вла-
дімір Путін не при-
ховує намірів рес-
таврувати в моди-
фікованому ви-
гляді колишній 
СРСР з обов’яз -
ковим входженням 
у нове об’єднання 
Києва. Ситуація 
ускладнюється 
авантюрним вну-
трішньо- та зовніш-
ньополітичним 
курсом вітчизняної 
влади, яка веде 
країну до ізоляції 
від демократич-
ного світу й підви-
щує ї ї уразливість 
перед сусідом. У 
спеціальній темі 
Тиждень аналізує 
безпекові виклики 
для Східної Європи 
та Чорноморського 
регіону.
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вилася зі Сполученими Штатами 
про скорочення стратегічного 
ядерного арсеналу й транзит вій
ськових вантажів до (а тепер із) 
Афганістану. Але цього вона й 
так прагнула. Їй потрібне змен
шення ядерних боєголовок, щоб і 
далі вдавати паритетність стра
тегічних озброєнь із набагато по
тужнішим американським арсе
налом. Перемога талібів в Афга
ністані також небажана для Мо
скви. Особливо невдалим було 
рішення поводитися з Дмітрієм 
Мєдвєдєвим так, ніби він є справ
жнім президентом, замість того 
щоб мати справу з Владіміром 
Путіним, який реально всім за
правляє.

Принизливим кінцем цієї іс
торії стала ситуація, коли про
пагандисти каналу НТВ, який 
належить Газпрому, накинулися 
з розпитуваннями на американ
ського посла Майкла Макфола в 

Москві. Макфол був архітекто
ром «перезавантаження» й по
ставив на карту свою кар’єру і ре
номе, намагаючись поліпшити 
американсько-російські відно
сини. Кремль не виказує за це 
жодної вдячності.

Проте некролог євроатлан
тизму писати зарано. Для Ва
шингтона європейський конти
нент – це все ще найбільший 
блок держав-однодумців. Краще 
мати слабких і дратівливих со

юзників, ніж не мати їх зовсім. 
Разом із ЄС у Сполучених Шта
тів є величезний вплив: дипло
матичний, економічний і мо
ральний, якого самотужки їм не 

досягнути. Американсько-євро-
пейська співпраця залишається 
ключовою в таких організаціях, 
як G-20, ОЕСР та СОТ.

США зосереджують страте
гічну увагу на Європі в трьох ас
пектах: Арктика, Балтійський 
регіон і Середноземномор’я. 
Останній – це питання нафти й 
Ізраїлю. Америка не відмо
виться від нафтопроводу Баку – 
Джейхан чи від своїх безпекових 
зобов’язань перед Ізраїлем. А це 
означає, що вона підтримува
тиме морську присутність у Се
редземному морі й тісну спів-
працю з такими країнами, як 
Велика Британія (з огляду на 
британські бази на Кіпрі), Італія 
(база Шостого флоту ВМС США) 
та Туреччина.

Арктичний регіон – це поле 
нової гри, в якому США подібно 
до інших країн намацують свій 
шлях. Сполучені Штати – арк
тична держава, але НАТО тут не 
є природним виразником їхніх 
інтересів, бо члени Альянсу ма
ють радикально протилежні 
підходи. Норвегія та Росія дру
жать, а Канада й США конкуру
ють. Такі члени НАТО, як Данія, 
мають територіальні претензії, 
які не визнають інші.

Найдражливіше питання – 
Балтія. У своєму урізаному ви
гляді російська армія становить 
загрозу лише для малих країн, 
до яких вона спроможна добра
тися. Це може – потенційно – 
означати загрозу Балтійським 
державам, особливо якби безпе
кові гарантії НАТО почали вва
жати недійсними. Америка не 
має бажання йти на ризик нової 
світової війни з Росією заради їх
нього захисту. Тому рішуче нала
штована зробити так, щоб зга
дане питання не поставало ні
коли. Вона витратила напрочуд 
багато часу й енергії, щоб пока
зати, що переймається обороною 
Естонії, Латвії та Литви. Най
більша зміна (порівняно з боязкі
шою позицією адміністрації 
Буша) полягає в тому, що США 
домоглися ухвалення планів дій 
на випадок надзвичайних обста
вин, а це не залишає сумнівів 
щодо серйозності НАТО в обо
роні Балтії. Якщо росіяни вда
дуться до войовничої риторики, 
польські війська увійдуть до 
Литви (а німецькі до Польщі). 
Американські літаки базувати
муться в усіх трьох Балтійських 
країнах. У РФ не буде ані наймен

АМЕРИКА БіЛьШЕ,   
НЕ НАПОЛЯГАЄ,  
НА РОЗШИРЕННі НАТО
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шого сумніву, що вона має справу 
не з трьома колишніми колоні
ями, а з об’єднаною військовою 
потугою західного аль янсу.

Хорошим прикладом цього 
нового підходу стануть трену
вання Steadfast Jazz, заплано
вані на жовтень – листопад 2013 
року. Їх проведуть у відповідь на 
залякувальні російські маневри 
«Ладога» й «Запад-09», що від
булися восени 2009-го. У них ро
сіяни відпрацьовували (теоре
тично) ізолювання, вторгнення 
та окупацію Балтійських країн 
із використанням тактичної 
ядерної зброї на полі бою та 
стратегічним ядерним ударом 
по Варшаві в кульмінаційний 
момент. Меседж Кремля був 
очевидний: ми спроможні відво
ювати втрачені балтійські про
вінції й завдати шкоди вам, 
якщо намагатиметеся нас зупи
нити. Але спроба залякати Захід 
провалилася. Steadfast Jazz – 
серйозні навчання, які пока
жуть, що Захід має волю й змогу 
захистити своїх трьох малень
ких союзників.

Занепокоєння Балтією ви
ходить за межі старих катего
рій. Наприклад, Швеція, яка не 
належить до НАТО, тепер стала 
набагато важливішим амери
канським союзником, ніж, при
міром, Греція чи Португалія. 
Нова ініціатива «Нордефко» 
(Norde  fco – Nordic Defence 
Cooperation, Нордична обо

ронна співпраця) привернула 
до себе позитивну увагу США. 
Вона виступає як доповнення до 
НАТО й аж ніяк не конкурент
ною ініціативою, що послаблює 
Альянс.

Схожа ситуація і з ЄС. На 
перший погляд, він у безладі й 
скруті. Його увагу поглинув по
рятунок спільної валюти, яку 
запровадили зарано й на основі 
надто оптимістичних припу
щень. Така ситуація – вели
чезне випробування для євро
пейської солідарності та інсти
туцій ЄС. У нього мало часу, 
грошей і резервних сил на зо
внішню політику. Прикладом 
цього є посередній рівень Ке
трін Ештон та її безталанної й 

невдало названої Служби зо
внішньополітичної діяльності. 
Євросоюз явно провалив план 
створення Південного енерге
тичного коридору, який мав би 
транспортувати газ із Середньої 
Азії та Кавказу до Центральної 
Європи через Туреччину й Бал
кани. ЄС має такий вигляд: за
грузлий у боргах, стривожено 
неуважний, поділений і, цілком 
можливо, приречений.

Таке враження хибне. Єв
ропа і далі залишається багатою 
й сильною. У жодному іншому 
місці на земній кулі до людей не 
ставляться краще. Процес ухва
лення рішень може бути дуже 
повільним, але за лаштунками 
відбувається таки чимало. По
гляньмо, наприклад, на енерге
тику. П’ять років тому Європу, 
здавалося, загіпнотизувала по
тужність російської газової мо
нополії. Тепер вона вже не під 
гіпнозом. ЄС переважно завер
шив будівництво низки сполуч
них газогонів, і Росія фізично 
не спроможна відрізати, напри
клад, Словаччину чи Угорщину. 

ЄС також показав, що він має 
політичну волю протидіяти на
кручуванню цін із боку РФ. П’ять 
років тому сміховинним зда
вався б такий сценарій: Євроко
місія дістає підтримку для пере
вірки 40 офісів дочірніх струк
тур Газпрому в ЄС, щоб вилу
чити документацію й комп’ю-   
тери у зв’язку зі звинуваченнями 
в антиконкурентній поведінці. А 
втім, саме це трапилось у ве
ресні 2011 року.

Вирішальний голос у всьому 
цьому має Німеччина. Часи Ґер
гарда Шредера та його «політич
ний роман» із Путіним у мину
лому. Анґела Меркель знає, що 
німецька промисловість ціка
виться Росією. Але їй також ві
домо, що Польща нині є наба
гато важливішим торговельним 
партнером для ФРН. Після 20 
років самоомани, щедрості й 
терпіння країна дійшла висно
вку, що на РФ ставити не варто. 
Від менших, але багатших і на
дійніших держав Центральної 
та Східної Європи користі 
більше. Росії ще належить усві
домити масштаб удару, якого за
знає внаслідок такої зміни по
глядів. А зміна цілком реальна. 
Тепер вона відіграє таку саму 
роль у німецькій зовнішній тор
гівлі, як Чехія. Це добре, але не 
дає підстав для великих транс
формацій у політиці.

А де ж у цій ситуації опиня
ється Україна? Відповідь: на 
узбіччі. Європа не така наля
кана, щоб докладати великих 
зусиль і тримати погано керо
вану Україну подалі від рук 
Кремля. Як і США, ЄС має по 
зав’язку інших проблем. Гасло 
наступного десятиліття – пріо
ритети. І якщо ви не пріоритет, 
стережіться. 

ПІД ЗАХИСТОМ 
НАТО. Німецькі 
винищувачі 
F-4 Phantom II 
на авіабазі в 
литовському 
Шяуляї

ЄС МАЄ ПОЛіТИЧНУ  
ВОЛЮ ПРОТИДіЯТИ 
НАКРУЧУВАННЮ  
ЦіН НА ГАЗ іЗ БОКУ РОСії
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Чи потрібні Україна і ЄС 
одне одному?
З

аголовок моєї колонки навряд чи готує чи
тача до будь-чого, крім чистої риторики. Чи 
потрібен Україні ЄС? Дуже просто: безпере
чно, так. Тоді наступне запитання: якщо так, 

то наскільки Україна потрібна йому? Нині Євро
союз потребує України більше, ніж будь-коли. 
Пам’ятаю, як відомий російський політичний есеїст 
і оглядач Андрєй Піонтковскій якось прокоменту
вав членство України в НАТО та ЄС як екзистенцій
ний шанс для Заходу. На ток-шоу на литовському 
телебаченні, де я був ведучим, він чітко дав це зро
зуміти, припустивши, що вступ до них України міг 
би змінити Росію назавжди. 
Фактично він стверджував, що такий крок міг би 
остаточно вилікувати РФ від її одержимості політич
ною ворожнечею і цивілізаційним суперництвом із 
Західною Європою та Північною Америкою, насам
перед США. Росія не може бути глобальним гравцем 
і суперником Заходу без України як держави-
сателіта чи в кращому разі стратегічного партнера. 
Понад те, приєднання Української держави до захід
ного світу змусило б РФ стати на аналогічний шлях. 
Можна сказати, що вступ України до ЄС і НАТО ціл
ком міг би ознаменувати фундаментальні зміни у 
світовій політиці. Така подія позначила б початок 
нової епохи у Східній Європі та кінець візантійської 
фази в історії Росії. 
Попри всю амбітність і чіткість 
своїх коментарів, Піонтковскій 
не врахував у них один, на мою 
думку, ключовий аспект. Що 
більш проросійською става
тиме Україна, то потужнішим 
буде доказ існування путін
ської РФ як можливої альтер
нативи ЄС. Єдина умова, що робить цю геопо
літичну фантазію досяжною, – присутність 
України в тій чи іншій формі у не- чи навіть ан
тиєвропейському економічному і політичному 
альянсі під проводом Росії. 
Якщо цей сценарій провалиться, останній одразу 
доведеться шукати можливості наблизитися до За
ходу, ба навіть історичного примирення з Польщею 
і Балтійськими державами. Україну ж РФ у такому 
разі зарахує до категорії найслабшої ланки ЄС і 
НАТО, з якими їй абсолютно необхідно знайти но
вий компроміс. 
Не думаю, що такий статус міг би зашкодити полі
тичним і регіональним амбіціям України, оскільки 
в тисячу разів краще вважатися найслабшою лан
кою ЄС і НАТО, ніж «зіркою» світу російських сате
літів. У футболі, наприклад, незрівнянно престиж
ніше грати навіть в останніх командах британської 
прем’єр-ліги проти Manchester United чи Liverpool, 
ніж бути поміж лідерів другої чи третьої. 
Для Росії особливо важливий той факт, що вона в 
такому випадку може залишитися на роздоріжжі. 

Їй доведеться вирішувати, чи приєднуватися до 
України у союзі нових європейських демократич
них країн, завдяки чому вона стала б якщо не чле
ном, то щонайменше стратегічним партнером ЄС і 
США, чи далі відчайдушно намагатися утримати 
лігу напіврозвалених або тиранічних держав на 
кшталт Білорусі чи країн Центральної Азії. У разі 
першого сценарію розвитку подій світ міг би врешті 
стати безпечнішим і передбачуванішим.   
Та досить вже про геополітику і безпеку. Україна 
значно виграла б у плані верховенства права, демо
кратії, ліберальних цінностей і прав. ЄС аж ніяк не 
можна розглядати суто як потенційного і багатообі
цяльного донора та інвестора. Не менш важливим є 
той факт, що Євросоюз встановлює стандарт оцінок 
у політиці. Залишається сподіватися, що він допо
міг би Україні вилікуватися від вибіркового право
суддя, не кажучи вже про корупцію. 
Я не просто фантазую чи безвідповідально пропо
ную недосяжні образи. У Литві ми пересвідчилися, 
наскільки можливо перейняти європейський по
гляд на ліберальну демократію, захист прав лю
дини та інші сучасні моральні й політичні поняття. 
Якщо чесно, нам ще багато треба зробити, щоб до
сягти того рівня прозорості та захисту прав лю
дини, який є в північноєвропейських країнах. Ми 

не кращі за інші нації, які на 
десятиліття були ізольовані від 
Європи. Відтак як політичний 
союз демократій і цінностей ЄС 
пропонує ліпший зразок обсто
ювання прав людини і демо
кратичної політики. 
Що не менш важливо, Євро
союз і сам неабияк виграв би 

від вступу України. Остання завжди була і є, по
при деякі негативні тенденції в політичному 
житті, беззаперечним лідером програми Схід

ного партнерства ЄС. Вона врешті має привести 
країну до стратегічного партнерства з останнім, яке 
може пришвидшити і стимулювати політичні 
зміни в Росії, адже визначатиме політику України в 
найближчому майбутньому. Щодо ЄС такий крок 
означав би не менш ніж тріумф демократії у Європі. 
Жодна інша держава не зрівняється з Україною в 
ролі містка між Східною та Центральною Європою. 
Якщо вона чітко обере курс на ЄС і НАТО як полі
тичну ціль та основну мету, це може стати поворот
ною точкою в історії Східної Європи. У такому разі 
одна з найбільших її держав визначатиме європей
ську політику на десятиліття наперед і значно зміц
нить позиції Польщі та країн Балтії в Європі. 
Завдяки вражаючому мультикультурному спадку 
Україна може прокласти шлях до свободи і євро
пейського життя для інших країн. Щось мені підка
зує, що це покладе край розколу Європи і тяжким 
наслідкам Другої світової війни. 

КРАЩЕ ВВАжАТИСЯ 
НАйСЛАБШОЮ 

ЛАНКОЮ ЄС і НАТО, 
Ніж «ЗіРКОЮ» СВіТУ 

РОСійСьКИХ САТЕЛіТіВ
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Геополітичні трансформації, що спостерігаються в Чорноморсько-
Кавказькому регіоні, останнім часом формують як серйозні 
виклики, так і широкі можливості для зміцнення національної 
безпеки України

У серії своїх програмних 
статей під час останньої 
передвиборної кампанії 
Владімір Путін окреслив 

плани щодо нарощування енер
гетичного, геополітичного та 
військового впливу Росії включ
 но з поверненням їй статусу 
«ключової ланки» в майбутній 
архітектурі Євразії та витискан
ням зі Східної півкулі США. 

ЗА ПРИНЦИПОМ 
НАйМЕНШОГО ОПОРУ
Тим часом історія зовнішньої 
політики РФ свідчить, що в часи 
обмежених можливостей для 
експансії на західному й балтій
ському напрямках Кремль тра
диційно звертав увагу на регі
они потенційно меншого опору 
на Півдні – країни басейну Чор
ного, Каспійського морів та Се
редньої Азії. Жодна з них само
стійно все ще не здатна змага
тися з РФ за своїм військовим, 
економічним та демографічним 
потенціалом. З огляду на нере
альність протистояння зроста
ючому впливові Китаю в Цен
тральній Азії пріоритетним для 
Кремля, ймовірно, стане поси
лення присутності саме в Чор
номорському регіоні (включно з 
Кавказом).

Окрім зростаючої актив
ності на Кавказі, під знаком якої 
відбувся попередній прихід Пу
тіна до влади і якою у вигляді 
військової інтервенції проти 
Грузії 2008 року ознаменува
лося його перебазування у 
прем’єрське крісло, йдеться та
кож про підготовку до нарощу
вання потужностей військово-
морських сил РФ на Чорному 
морі. Зокрема, якщо зараз на 
ЧФ РФ є лише один підводний 
човен, то 2017 року, за слова  - 
ми командувача цього флоту, 
контр-адмірала Алєксандра Фє
дотєнкова, їх має бути вже сім. 

Готується поповнення новими 
військовими кораблями, які вже 
будують на балтійських верфях. 
А влітку 2011-го начальник мор
ської авіації ЧФ Російської Феде
рації генерал-майор Алєксандр 
Отрощєнко заявив, що на Чор
номорський флот необхідно по
вернути стратегічну авіацію, зо
крема ракетоносці ТУ-23М3.

Вочевидь, саме тому Кремль 
хоче від України нових поступок 
щодо базування ЧФ РФ, дістати 
дозвіл на «оновлення» (яке за 
фактом виллється в нарощу
вання) його озброєнь. 20 квітня 
заступник міністра закордон
них справ Росії Ґріґорій Карасін 
повідомив про підготовку низки 
нових угод: зокрема, про узго
дження пересування російських 
військових формувань поза міс
цями їх дислокації, а також про 
перетин державного кордону 
України кораблями, суднами за
безпечення, літаками й військо
вослужбовцями ЧФ РФ. Також 
Кремль розробляє запасний 
майданчик у вигляді бази в Но
воросійську, яка може стати 
основним місцем розміщення 
додаткових потужностей ЧФ РФ 
у разі, якщо переговори з ни
нішнім урядом України не при
несуть бажаних результатів або 
нова влада їх перегляне.

Ще 2005 року кремлівський 
уряд затвердив Федеральну про
граму «Створення системи базу
вання Чорноморського флоту РФ 
на території Російської Федерації 
у 2005–2020 роках». На її вті
лення передбачено загалом 
близько 92 млрд руб. (понад 
$3 млрд). До того ж обсяг реаль
ного фінансування в контексті 
заявленого нещодавно Путіним 
курсу на мілітаризацію може 
виявити  ся значно більшим. Як -
що 2010 року витрати на обла
штування бази в Новоросійську 
становили 2,8 млрд руб. (близько 

$90 млн), а на 2012-й, за інфор
мацією компанії «Спецстрой», 
яка її розбудовує, заплановано 
вже 9 млрд руб. (близько 
$300 млн). Тож незалежно, від 
того чи дістануть росіяни по
ступки від Києва щодо розмі
щення додаткових озброєнь у 
Севастополі, вони все одно на
ростять свою військову присут
ність у регіоні за рахунок Ново
російська.

Окрім загального прагнення 
посилити вплив у Причор -
номор’ї, до цього їх змушує по
слідовний курс Грузії на інтен
сифікацію співробітництва зі 
США та інтеграцію в НАТО 
(див. стор. 24), а також зрос
тання в регіоні ваги Туреччини. 
А в разі прокладання на додачу 
до «Блакитного потоку» ще й 
«Південного потоку», а також 
будівництва нафтопроводу Бур
гас – Александропулос у Мо
скви з’являться додаткові, уже 
економічні мотиви збільшення 
своєї військової присутності.

НЕООСМАНіЗМ
Очевидними є зростання впли-
 ву в регіоні Туреччини та акти
візація її політики щодо сусідніх 
країн, особливо тих, котрі ко
лись перебували під владою 
Османської імперії. З’я  вився на
віть новий термін «неоосма
нізм». Звичайно, на даному 
етапі наголошують, що нова ге
гемонія має ґрунтуватися на так 
званій м’якій силі – тор  го -
вельно-економічній залежності, 
а відтак і зорієнтованості країн 
регіону на Анкару. Цьому сприя
ють швидкі темпи зростання 
економіки держави: 16-те місце 
у світі за обсягом ВВП. Туреч
чина вже стала найбільшим 
ринком збуту для декотрих своїх 
сусідів. Причому Україна не є 
винятком: стільки товарів, як  
до Туреччини ($3,75 млрд у 

Автор:  
Олесь 

Олексієнко
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2011 році) ми не експортуємо до 
жодної держави Європи.

Аби посилити свою еконо
мічну потужність, Анкара до
кладає зусиль щодо звільнення 
від енергетичної залежності 
(зокрема, від Росії, а також 
транзиту газу через Україну, 
Румунію та Болгарію, який 
свого часу становив значну 
частку її імпорту та спожи
вання), а водночас і щодо 
нав’язування країнам регіону 
аналогічної залежності від 
себе. Це стосується не лише 
спроб монополізувати потоки 
газу (і значною мірою нафти) з 
Каспійського регіону, а й праг
нення взяти під свій контроль 
значну частину транзиту енер
гоносіїв РФ до Європи та 
Середземномор’я. По-перше, 
«Південний потік», якщо буде-
таки прокладений, пройде 
саме у виключній економічній 
зоні Туреччини. По-друге, Ан
кара продовжує системно об
межувати проходження через 
Босфор енергетичних вантажів 
і насамперед нафтових танке
рів із російською сировиною.

Понад те, в турецького керів
ництва виникла ідея встанов
лення повного контролю над 
морською торгівлею причорно
морських держав із зовнішнім 
світом. У квітні 2011-го прем’єр-
міністр Реджеп Таїп Ердоган 
оприлюднив намір побудови до 
2023 року судноплавного каналу 
між Чорним та Мармуровим мо
рями та переспрямування туди 
всіх вантажопотоків із Босфору. 
Однак, на відміну від регульова
ної міжнародними угодами про
токи, цей шлях перебуватиме у 

власності Туреччини, яка до
вільно встановлюватиме тарифи 
й умови проходження ним іно
земних суден (див. Тиждень, 
№19/2011).

Туреччина намагається від
новити свій авторитет ключової 

держави ісламського світу при
наймні в регіоні Близького та 
Середнього Сходу, й дистанцію
ватися від Вашингтона, підтри
муючи лише ті американські 
ініціативи, які несуть безпосе
редню вигоду їй самій. І водно
час демонструє готовність до 
відкритого конфлікту зі страте
гічними союзниками США в ре
гіоні, як це мало місце у ви
падку з постачанням «гумані
тарної допомоги» до Палес
тини, коли Анкара й Тель-Авів 
опинилися на межі збройного 
протистояння (див. tyzhden.
ua/world/31141).

Між МОСКВОЮ 
ТА АНКАРОЮ
Посилення в регіоні Туреччи-   
ни та Росії відбувається на  
тлі ослаблення уваги до нього  
з боку ЄС, зайнятого внут -
рішніми проблемами (див. 
стор. 16). Пріоритетним цей 
куточок світу ризикує пере
стати бути і для США, які де
далі більше втягуються у про
тистояння з Китаєм у Азійсько-
Тихоокеансько  му регіоні, а від
так їхня присутність на Близь
кому Сході, швидше за все, за
лишатиметься «м’якою» і об
межуватиметься максимум під
тримкою послідовних та добро
вільних союзників.

Вашингтон навряд чи відмо
виться від підтримки Грузії чи 
буферно-нейтрального статусу 
тих країн, які опиратимуться 
поглинанню Росією і водночас 
не будуть готові до тіснішого 
співробітництва зі США. Однак 
масштаби сприяння й арсенал 
заходів будуть лімітовані. У та
кому випадку Білому дому може 
бути навіть вигідно досягати тут 
балансу в спосіб урівноваження 
впливів Росії і Туреччини, спри
яючи до певного часу останній, 
зокрема, й для того, аби бодай 
частково переключити її увагу з 
Близького Сходу на Чорномор
ський регіон.

Посилення Туреччини, охо
лодження у відносинах із ре
штою ЄС та зменшення уваги 
США до регіону можуть зумо
вити суттєві трансформації в 
геополітичному курсі Афін, що 
муситимуть шукати собі дієві
шого «партнера», яким може 
виявитися путінська Росія. Фак
тор останньої вже актуалізу
вався в контексті виборчої кам
панії у Греції, з’явилася місцева 
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проросійська партія, із якою на
віть пов’язують можливість на
дання Москві в оренду бази для 
її ВМФ (котру тій, вочевидь, до
ведеться забрати із Сирії в разі 
повалення режиму Асада).

Однак база у Греції може вия
витися значно потужнішою і ма
тиме на меті не лише посилення 
присутності РФ у регіоні Серед
земного моря та Африканського 
Рогу, де ВМФ РФ веде зараз анти
піратські операції, а й стане ваго
мим фактором гарантування не
допуску до Чорного моря військо
вих кораблів третіх держав. Крім 
того, саме з Греції, яка зараз без
успішно намагається видряпа
тися з боргової ями, може розпо
чатися відновлення російської 
присутності на Балканах (Сербія, 
Македонія, а за певних умов і 
Болгарія: проросійське лобі в ній 
посилюється, і в разі дальшого 
зростання амбіцій Туреччини та 
ваги спільних із Росією економіч
них проектів вона може опини
тися в таборі лояльних до РФ дер
жав у регіоні).

У разі ослаблення присут
ності в регіоні НАТО та США, а 
також «замикання» Південного 
енергетичного коридору ЄС на 
Туреччині розкол Закавказзя на 
геополітичній основі на країни 
проросійської та протурецької 
орієнтації буде зафіксований 
енергетичним фактором. Тим 
більше що в разі повалення ни
нішнього режиму в Ірані останні 
можливості для багатовектор
ності країн Кавказу зникнуть. Їм 
доведеться обирати між Мо
сквою і Анкарою. Тбілісі й Баку 
зроблять вибір саме на користь 
останньої, а проросійська орієн
тація Єревана ще більше поси
люватиметься (2010 року дві 
країни вже домовилися пролон
гувати угоду про перебування 
контингенту РФ у місті Гюмрі у 
Вірменії до 2044-го).

Основною перевагою Росії 
перед Туреччиною залишати
меться ядерна зброя, однак до
свід останніх десятиліть довів, 
що держави розмірів та потуж
ності останньої цілком можуть 
надолужити таке відставання, 
розробивши власну. І тоді про
тистояння в регіоні може на
бути ядерного присмаку.

У ПОШУКАХ РіВНОВАГИ
У контексті російсько-ту  рець -
кої моделі Чорноморського ре
гіону державам, однаково не 

зацікавленим у потраплянні до 
сфери впливу жодної зі сторін, 
важливо зайти спосіб підтри
мати увагу зовнішніх сил до 
цього куточка світу. У такому 
сенсі може йтися або про збе
реження присутності США, або 
про відновлення інтересу з 
боку Німеччини, яка бодай 
урівноважила б впливи Росії (і 
дедалі більше – Туреччини) 
принаймні на частину країн 
регіону, серед яких Україна, 
Молдова, Румунія, можливо, 
Болгарія та Грузія. В іншому 
випадку Києву та Бухаресту до
ведеться визначатися: блоку
вання з якою із держав-пре -
тендентів на гегемонію в регі
оні більш прийнятне й так
тично вигідне.

У випадку України зрозу
міло, що на першому етапі, 
доки вплив і загрози збере
женню державності й націо
нальній ідентичності залиша
ються найбільшими саме з пів
нічного схо  ду, пріоритетом 
мала б стати орієнтація на спів

робітництво з Туреччиною. Це 
дало б змогу дистанціюватися 
від Росії. Водночас із Анкарою, 
на відміну від Москви, Київ за 
нинішніх умов міг би форму
вати відносини, якщо й не на 
повністю рівноправній основі, 
то принаймні на союзницькій, 
тоді як із Росією можливий у 
кращому випадку формат сате
літа, а в гіршому – поступова 
відмова від суверенітету й роз
чинення в неоімперському 
проекті Путіна.

З огляду на це Україна мала 
б спрямувати свої зусилля на 
запуск регіональної Чорномор
ської безпекової організації із 
залученням, за можливості, 
всіх держав регіону за винятком 
Росії та її однозначних союзни
ків. Причому оптимально було 
б, якби вона була створена під 
патронатом ядерної потуги, 
тобто США, і з залученням тих 
європейських країн, що заці
кавлені в реальному стриму
ванні Кремля в регіоні (Великої 
Британії, Польщі тощо). У та
кому випадку організація могла 

б стати Балто-Чорноморською, і 
яскраво вираженого внутріш -
ньо-ре  гіонального гегемона на 
кшталт Туреччини (як це буде у 
випадку, коли масштаб співро
бітництва обмежиться При  чор -
номор’ям і Кавказом) у ній мо
гло б і не бути, що залишало б 
для Києва можливість впли
вати на рішення.

Утім, Чорноморська органі
зація за участю Анкари та Ки
єва, але без Москви, могла б 
стати дієвим інструментом ви
рішення проблеми енергетич
ної безпеки регіону, можливо, і 
з ключовою роллю в транзиті 
Туреччини. Потуга її армії була 
б наземною гарантією неповто
рення інтервенції в регіон Пів
денного Кавказу зовнішніх сил, 
як це мало місце у випадку ро
сійського вторгнення до Грузії 
2008 року. Таким чином були б 
убезпечені ключові транс-
портно-енер  ге  тичні комуніка
ції чорноморських і європей
ських держав із Каспійським 
регіоном.

Тим більше що ймовірна 
військова операція США проти 
Сирії та Ірану здатна спрово
кувати справжню революцію 
на європейському енергетич
ному ринку. Адже потенціал 
експорту газу із Туркменіс
тану, Ірану та арабських країн 
Перської затоки в рази переви
щує можливі надходження ро
сійського палива. По-перше, 
внаслідок значно більших за
пасів, а по-друге – значно мен
ших обсягів споживання на 
внутрішньому ринку, особливо 
у пікові періоди, пов’язані із 
зимовими холодами. Водночас 
природні умови видобутку й 
транспортування блакитного 
палива з цих регіонів є не 
складнішими, а відстань до 
основних споживачів у Європі 
не більшою, ніж від основних 
родовищ газу в РФ, які часто 
розташовані на Полярному 
колі та у важкодоступних ра
йонах Сибіру. Натомість голов -
ним стримувальним чинником 
для експорту азійських енерго
носіїв до ЄС упродовж останніх 
десятиліть були май  же ви
ключно політичні ризики, 
пов’язані з напруженими від
носинами між країнами За
ходу та диктаторськими режи
мами в країнах – потенційних 
постачальниках або транзите
рах палива. 

іЗ АНКАРОЮ, НА ВіДМіНУ  
ВіД МОСКВИ, КИїВ МіГ БИ 
ФОРМУВАТИ ВіДНОСИНИ НА 
СОЮЗНИЦьКій ОСНОВі
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ГРУЗіЯ ВжЕ ФАКТИЧНО 
ВіДНОВИЛА СВій СТАТУС 
ЦЕНТРУ КАВКАЗУ

О
станнім яскравим прикла
дом серйозності загроз, 
які стоять перед країнами 
Чорноморського регіону, 

стала Грузія. Приклад динаміч
них та успішних внутрішніх ре
форм, поєднаний із прагненням 
самостійно визначати свою зо
внішню політику, перетворили її 
на об’єкт інформаційного, еконо
мічного, а від 2008 року і прямого 
воєнного тиску Росії, яка вбачає в 
ній небезпечний приклад для на
слідування іншими пострадян
ськими державами. Під час V Ки
ївського безпекового форуму, що 
відбувся 19–20 квітня, Тиждень 
поспілкувався з віце-прем’єр-
міністром і міністром із питань 
європейської та євроатлантичної 
інтеграції Грузії Ґіорґі Барамідзе 
про актуальні загрози безпеці 
країни та її роль у регіоні.

У. Т.: Як змінилася ситуація з без-
пекою Грузії після російської ін-
тервенції 2008 року? Скажімо, 
зараз РФ готує великомасштабні 
маневри «Кавказ-2012»...

– …і навчання Організації до
говору про колективну безпеку 
також.

У. Т.: Про що це свідчить? Це 
спроба тиску на Грузію перед 
парламентськими виборами за 
принципом «голосуйте за мир», 
тобто проти партії влади, яка 
дратує російське керівництво?

– На жаль, ми не можемо ви
ключити жодного зі сценаріїв. 
Дуже вражає, що два ці навчан-
 ня – «Кавказ-2012» (який, до 
речі, відбудеться в тому самому 
форматі, що й «Кавказ-2008», 
але масштабніше), а також ма
неври ОДКБ – проводитимуть 
лише за кілька тижнів до наших 
жовтневих виборів.

Також не можуть не турбувати 
заяви на високому рівні, що Росія 
готова узяти участь у якомусь неві
домому конфлікті в контексті 
можливого протистояння між За
ходом та Іраном. Не думаємо, що 

РФ буде залучена до якогось про
тистояння або на одному боці, або 
на другому. Тож я не розумію, про 
який конфлікт вони говорили. 
Тим більше якщо все підсумувати 
з фактом, що ці навчання Москва 
проводитиме не тільки на своїй те
риторії безпосередньо біля наших 
кордонів, а й на нашій – в окупова
них її військами Абхазії та 
Цхінвальсь кому регіоні (Півден
ній Осетії), а також у Вірменії.

Є і цей нездоровий інтерес до 
грузинських виборів, і заява, що 
Кремль координуватиме деякі 

свої дії з певною частиною опози
ції. Усе це, природно, непокоїть. 
Але не варто панікувати, ми на
сторожі. І не тільки ми, а й наші 
західні партнери про це поінфор
мовані. На відміну від 2008 року 
існує місія європейських спостері
гачів, так звана UMM. Світ уже 
має поганий досвід того часу, і ні 
для кого вже не стануть сюрпри
зом агресивні дії Росії. До серпня 
2008-го це було для багатьох не
мислимо. Багато хто тоді не вірив, 
що Москва здатна на таке, хоча 
ми попереджали, що вона плано
мірно готує вторгнення. Тепер це, 
на жаль, стало реальністю, тому 
всі спостерігають за ситуацією 
дуже уважно. 

Можливо також, що це й ці
леспрямований тиск на грузин
ську економіку. Якщо є певна 
ймовірність якоїсь напруженості, 
звісно ж, інвесторам буде важче 
приймати правильні рішення. 
Тож не виключено, що в Кремлі 
розраховують якось нашкодити 
Грузії. Адже наша країна, як там 
вважають, є для них перешкодою 
в реалізації імперських амбіцій. 
Конкретно – планів творення Єв
разійського союзу, який ми вва
жаємо спробою відродити СРСР, 
що абсолютно неприпустимо не 

лише для нас, а й для багатьох ін
ших держав. Але Росія гадає, що 
«фактор Грузії» має бути обов́ яз-
ко во усунутий.

У. Т.: Наприкінці минулого року 
Грузія здобула статус аспіранта 
НАТО. Яка мета цієї програми? 
Це певний замінник Плану дій 
щодо членства в Альянсі?

– Це суто формальний юри
дичний статус, більше політична 
заява. Термін, що буде використа
ний стосовно не тільки Грузії, а й 
трьох країн Західних Балкан, які 
вже мають ПДЧ. І коли врахову
вати, що вони поставлені з нашою 
державою в одному форматі, при
родно, політичний контекст може 
давати якісь там сигнали про на
прям розвитку подій у НАТО.

Власне, коли говорити про 
План дій щодо членства в Аьянсі, 
то ми вже нині маємо набагато 
більше, ніж ПДЧ. В нас є річний 
національний план – єдина 
складова ПДЧ, яку щороку вико
нує кожна країна, котра його 
прийняла. І понад те, ми маємо 
один механізм і одне по літич  не 
рішення. Механізм – це комісія 
«НАТО – Грузія», якої не перед
бачає жоден ПДЧ, але в нас вона 
вже діє. Політичне рішення – 
чітка і зрозуміла заява країн 
Альянсу, що Грузія буде його 
членом. А це безпрецедентне за
певнення, яке прозвучало 2008 
року в Бухаресті.

Там ішлося про Тбілісі й 
Київ, але ваша держава нині не 
активна в цьому напрямі. Грузія 
рухається самостійно, і в такому 
контексті, певна річ, статус аспі
ранта НАТО можна розглядати 
як серйозний крок уперед. Це 
формування політичного клі
мату навколо країни.

Усі чудово знають, що Грузія в 
багатьох сферах уже готова до 
членства, але ми розуміємо, що 
планка для неї куди вища, ніж 
була для інших претендентів, 
яких нещодавно прийняли до 
Альянсу. Тож не нарікаємо й не 

Ґіорґі Барамідзе:  
«Росія вважає, що фактор Грузії 
має бути однозначно усунутий»

Спілкувався 
Олександр 

Крамар

2003 року 
індекс сприйняття 

корупції 
(відсутність 
корупції –  

10, тотальна 
корумпованість – 

0) у Грузії становив 

1,8, 
а вже 2011-го – 

4,1
На 2003 рік 

середня зарплата  
у Грузії була 

$60,
на 2011-й –

$400
У 2005 році ВВП 

Грузії за ПКС 
дорівнював 

$3,5 тис., 
а в 2011-му – 

$5,5 тис.
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засмучуємося, знаємо, що мусимо 
продовжити роботу й піднятися 
ще вище. Це досяжно й можливо, 
і ми готові зачекати кілька років, 
не дуже довго, але... Природно, 
що ми зачекаємо стільки, скільки 
буде потрібно, однак впевнені, що 
особливо після проведення на
ших виборів парламенту і прези
дента практично шлях для Грузії 
буде розчищений.

У. Т.: Тобто на якісь зміни після 
травневого саміту НАТО в Чикаго 
ви не сподіваєтеся?

– Він, як відомо, не присвяче
ний розширенню Аль янсу. Це 
одне. А стосовно інших рішень 
ми вважаємо: головне, що НАТО 
відповідно оцінить прогрес, 
якого досягнуто в нашій країні, 
починаючи від боротьби з коруп
цією й закінчуючи реформуван
ням армії, правоохоронних орга
нів та структур безпеки.

У всіх основних сферах маємо 
значний прогрес і очікуємо, що 
він відобразиться в чіткішій по
зиції НАТО стосовно перспектив 
нашо  го членства. Це буде посту
пом для нас. Ос кіль  ки, я ще раз 
підкреслюю, ми хочемо ввійти до 
Альянсу, але рішення приймають 
його країни після волевиявлення 
в Грузії. А держави НАТО вже 
самі вирішили, що Тбілісі буде 
його членом.

Нам, певна річ, цікаво, як 
вони самі дивляться на це, як ду
мають реалізовувати своє ж 
таки рішення. Адже мова не 
лише про Грузію, а й про Альянс. 
Наскільки ця організація вико
нує те, про що домовляється, під 
чим підписується. Тому чиказь
кий саміт, сподіваємося, буде 
черговим кроком до членства, не 
остаточним, але реальним. А по
тім, звісно, подивимося.

У. Т.: Як у Грузії сприймають про-
цес активізації та посилення ролі 
Туреччини в Чорноморському й 
Кавказькому регіонах, що фак-
тично вже оформився в концеп-
цію «неоос маніз му»? Адже до по-
чатку ХХ століття відносини між 
двома націями були дуже 
непрості.

– В активності Ан
кари ми не бачимо 
загрози. Те, що 
було в мину
лому, – це вже 
частина історії. 

Сучасні Грузія і Туреччина буду
ють відносини на основі інтере
сів своїх народів. Дві держави ма
ють дуже близькі політичні й 
економічні зв’я зки, у нас немає 
візового режиму, можна перехо
дити кордон, використовуючи 
елект  ронні ID-карт  ки. Туреччина 
в трійці найбільших інвесторів у 
Грузії, за кількістю турис  тів вона 
вже вийшла на перше місце. 
Тобто наші відносини розвива
ються на цивілізованих засадах.

У. Т.: Останнім часом президент 
Саакашвілі просуває ідею єди-
ного Кавказу. Що він має на увазі 
й наскільки вона може бути реа-
лізована з урахуванням проти-
річ між окремими державами 
регіону?

– Йдеться не про політичне 
об’єднання чи руйнування кордо
нів, а швидше про інтеграцію, ба
зовану на дуже багатій історії від
носин кавказьких народів. Їхні 
стосунки не завжди були лег
кими, але самі вони були постійно 
між собою пов’язані. Тож украй 
необхідно говорити про куль
турну інтеграцію, певною мірою 
економічну й торговельну, актив
ніший діалог в освіті, науці тощо.

Грузія завжди була культур
ним осердям усього Кавказу. 
Тому ми хочемо відігравати по
зитивну роль у цьому сенсі. І 
нині можна сказати, що в резуль
таті розвитку інфраструктури, 
демократії, реформ наша 
країна вже фактично відно
вила свій статус центру ре
гіону. Про це свідчить рі
вень зацікавленості всіх 
представників кавказь
ких держав і народів. А 
ми бажаємо впли
вати на їхнє життя 
позитивно.

У. Т.: Успіхи у проведенні низки 
реформ у Грузії очевидні й за-
гальновизнані, але наскільки 
вони можуть опинитися під за-
грозою у випадку, наприклад, 
зміни влади? 

– Насамперед, гарантом не
зворотності реформ є грузин
ський народ, менталітет якого іс
тотно змінився. Він уже не є по
страдянським, то вже пройдений 
етап для нас, і сьогодні ми буду
ємо сучасну демократичну дер
жаву, і народ дуже активно бере 
участь у цьому процесі. 
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Що криза єврозони 
означає для України?

кого уряду ринки ставилися як 
до тихої гавані. Водночас Ма
дрид і Дублін, усупереч своїй 
ощадливості, опинились у групі 
PIIGS (Португалія, Італія, Ір
ландія, Греція та Іспанія), до 
яких ринки ставилися з триво
гою або яким прямо відмовля
лися надавати позики. Зда
ється, фіскальні вимоги, визна
чені в Пакті про стабільність, 
мали невелику цінність для 
уникнення кри  зи. Натомість 
ринки зосередили увагу на гли
боких рецесіях і дефіцитах бю
джетів, що виникли в Іспанії та 
Ірландії після 2008 року, а від
так і зараз виявляють незна
чний інтерес до їхньої попере
дньої ощадливості.

Але якщо не надмірні уря
дові запозичення, то що ж таки 
спричинило кризу?

У період, що передував за
провадженню євро, відсоткові 
ставки в країнах PIIGS неу
хильно знижувалися до такого 
самого рівня, як у Німеччині. 
Ринки передчували усунення 
валютних ризиків і різниць в 
оплаті праці між різними чле
нами єврозони, а також припус
кали, що кожен уряд у ній буде 
таким самим кредитоспромож
ним, як і наступний. Кожен із 
цих чинників означав, що впро
довж майже 10 років, аж до 
кризи 2008-го, вартість позик 
для урядів країн PIIGS буде 

Щоб зрозуміти, як мо же 
розвиватися кри за в 
єврозоні і як це позна
читься на Україні, спо

чатку слід з’ясу ва ти, чому євро 
опинилося в такій несприятливій 
ситуації.

ВИТОКИ КРИЗИ
Загальновідомий випадок, ко  ли 
в усьому звинувачують уряди 
країн: вони позичали й витра
чали забагато протягом сприят
ливих років після введення в 
1999-му євро. Тоді у 2007–2008 
роках спалахнула фінансова 
криза, спричинившись до того, 
що борги цих урядів стали для 
них непосильними. У випадку 
Греції – це доволі точна картина. 
Але щодо решти країн єврозони, 
то це суперечить наявним да
ним. Наприклад, іспанський та 
ірландський уряди фактично 
мали великі профіцити бюджету 
в середині минулого десяти
ліття. Тим часом німецький був 
значним позичальником, 
оскільки перебував серед тих ка
бінетів, які першими порушили 
тривідсотковий маастрихтський 
критерій (згодом закріплений у 
Пакті про стабільність і зрос
тання), і продовжував нехтувати 
правилами протягом п’яти ро
ків.

Попри неправильну пове
дінку ФРН, на час початку фі
нансової кризи до боргу німець

практично такою самою, як і для 
Німеччини.

Однак, попри спокусу деше
вого боргу, уряди тримались. В 
Італії, Іспанії та Ірландії офі
ційне співвідношення боргу і 
ВВП фактично впало в 1999–
2007 роках. Лише в Греції та 
Португалії урядові борги таки 
помітно зросли. Однак значно 
важливішим протягом цього 
часу стало накопичення боргів 
приватним сектором – домаш
німи господарствами та нефі
нансовими корпораціями. В Іс
панії, яка є найпоказовішим 
прикладом, за роки підйому й до 
краху 2008-го борги приватного 
сектору зросли на 120 відсотко
вих пунктів ВВП – до рівня ви
щого, ніж два ВВП. Лише в Ні
меччині складова боргів приват
ного сектору була практично від
сутня.

Велику частку накопичених 
приватним сектором боргів 
спричинили мильні бульбашки 
у сфері нерухомості, які були по
дібними до тих, які можна було 
спостерігати у США та Великій 
Британії. У період до кризи ціни 
на житло зросли вчетверо й до
сягли найвищої позначки в Ір
ландії, утричі в Іспанії та у два з 
половиною рази в багатьох ін
ших європейських країнах 
включ  но з Францією. Попри це, 
вартість квадратного метра в Єв
ропі ще має впасти повсюди 
майже настільки, як і в США. 
Зростання цін на житло супро
воджувалося зростанням обсягу 
іпотечних кредитів та позик на 
фінансування спекулятивного 
будівництва. Знову Німеччина 
була основним винятком: ціни 
на житло у 2010 році там зали
шались дещо нижчими від їх
нього рівня на середину 1990-х. 
Відтак можна сказати, що ні
мецької мильної бульбашки в 
житловому секторі не існувало.

На жаль, накопичення бор  гу 
та мильні бульбашки в секторі 
нерухомості є лише частиною 
проблеми в країнах PIIGS. Про
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тягом сприятливих років, тобто 
до 2008-го, ці країни також від
чули значне збільшення витрат 
на робочу силу. Помітні обсяги 
запозичень і витрат стимулю
вали зростання й підтримували 
безробіття на низькому рівні. Це 
заохочувало профспілки вима
гати вищих заробітних плат у 
країнах PIIGS. Збільшення опла-
 ти праці випереджало збіль
шення продуктивності в цих 
країнах. Водночас так звані ре
форми Гарца на ринку праці та 
серія національних угод про її 
оплату між профспілками, пред
ставниками промисловості та 
урядом допомогли стримати 
зростання витрат за цією стат
тею в Німеччині.

Як наслідок німецькі праців
ники дістали солідну відносну 
цінову перевагу над іншими 
працівниками в межах євро
зони. Це відобразилося в зрос
танні активного сальдо поточ
ного платіжного балансу Німеч
чини та від’ємних саль  до поточ
них платіжних балансів інших 
країн єврозони. Завдяки їхній 
відносній перевазі німці про
дали й заробили більше, ніж ви
тратили. І навпаки, держави 
PIIGS купили й витратили 
більше, ніж заробили. Оскільки 
спалахнула криза, країнам із де
фіцитом було дуже важко повер
нути конкурентоспроможність 
заробітної плати порівняно з 
німцями. Вони не мали змоги 
провести девальвацію своїх ва
лют. Крім того, дуже складно ко
ординувати зниження оплати 
праці у своїх економіках, попри 
те що  безробіття у країнах PIIGS 
зараз є дуже високим. Згадані 
країни опинилися у складній си
туації із завищеними заробіт
ними платами в переоціненій 
валюті, тоді як Німеччина ко
ристується зовсім протилеж
ними обставинами. Грецька еко
номіка, наприклад, все ще ви
трачає на 10% більше, ніж заро
бляє, попри чотири роки рецесії, 
спричиненої значними скоро
ченнями витрат приватного та 
державного секторів.

Раніше економіки країн 
PIIGS могли управляти валют
ним дефіцитом (інакше кажучи, 
надлишковими витратами), 
оскільки їхні банки могли пози
чити різницю. Фактично ні
мецькі банки повертали в оборот 
величезні надлишки, отримані 
німецькою економікою, шляхом 

надання їх у позику банкам 
країн PIIGS. Проте з 2008-го і 
особливо з 2010-го європейські 
банки не хотіли давати позик 
один одному. Виникали побою
вання, що банки PIIGS зазнають 
жахливих втрат, що перевищать 
ті, які можуть бути покриті їх
німи капітальними резервами, і 
навіть більші ніж ті, що можуть 
бути покритими урядами PIIGS. 
І, що ще важливіше, є побою
вання, що країни PIIGS можуть 
вийти із зони євро і девальву
вати свої знову відновлені ва
люти. У цьому разі будь-які по
зики, надані даним країнам, пе
рестануть підлягати сплаті у 
євро.

Внаслідок цього в Єврозоні 
виникла банківська криза, що 
проявилася в надмірному збіль
шенні балансу Європейського 
центрального банку (ЄЦБ). 
Банки більше не хочуть кредиту
вати один одного, тому ЄЦБ фак
тично діє як надійний посеред
ник, надаючи банкам екстрені 
кредити та забираючи від них 
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надлишкові депозити. З часом 
загальний напрям кредиту
вання в єврозоні, тобто від країн 
з профіцитом, таких як Німеч
чина та Нідерланди, до країн з 
дефіцитом (країни PIIGS і Фран
ція) також відобразився у ба
лансі ЄЦБ. Станом на лютий 
2012 року Центральний банк Ні
меччини (Бундесбанк) позичив 
через ЄЦБ €550 млрд іншим на
ціональним центральним бан
кам єврозони. Бундесбанк де
далі більше ризикує зазнати 
втрат, якщо така країна, як Гре
ція, зі своїм центральним бан
ком вийде з Єврозони. Таке кре
дитування з боку Бундесбанку 
робить значно більше, ніж замі
няє банківські позики приват
ного сектору. Воно також умож
ливлює відплив капіталу з країн 
PIIGS. У Греції з кінця 2009 року 
депозити домогосподарств і кор
порацій скоротилися на 30%, 
оскільки пересічні греки бо
яться, що їхня валюта вийде із 
зони євро. 

ПРОБЛЕМИ ЄВРОЗОНИ
Хоча напруженість на фінансо
вому ринку значно спала (від
тоді як наприкінці минулого 
року голова ЄЦБ Маріо Драгі 
озвучив інформацію про «заку
лісну» допомогу ЄЦБ банкам 
країн PIIGS через надання три
річних кредитів), базові про
блеми єврозони – надлишкові 
борги, дефіцити бюджетів, за
вищені витрати на оплату праці, 
відсутність торгівельної рівно
ваги, політичні розбіжності – 
нікуди не зникли.

Позичальники проти 
кредиторів. Чи підлягають 
сплаті борги? Якщо ні, то хто по
несе витрати? Зараз увага пере

Ринок запозичень 
країн єврозони  
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Загальний  
бюджетний дефі-

цит країн єврозони 
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містилась від грецького уряду до 
державного боргу Португалії та 
іпотечного боргу Іспанії.

Сувора економія проти 
зростання. Чи можуть домо
господарства, банки та уряди усі 
разом водночас скоротити свої 
борги без занурення економіки у 
глибоку рецесію? Чи слід від
класти запровадження суворої 
економії уряду, допоки не будуть 
дотримуватись домогосподар
ства суворої економії?

Імпортери проти експор-
терів. Як країни PIIGS повер
нуть конкурентоспроможність 
без скорочення витрат на оплату 
праці? Якщо вони скоротять 
зарплати, як домогосподарства 
повернуть свої борги? Чи слід 
витратам на оплату праці в Ні
меччині зростати більшими тем
пами, щоб послабити конкурен
тоспроможність Німеччини у 
цьому питанні? Якщо так, чи це 
не суперечитиме інфляційній 
політиці ЄЦБ?

Солідарність проти дис-
ципліни. В яких обсягах члени 
єврозони мають надавати один 
одному фінансову підтримку? 
Чи слід Німеччині просто нада

вати кредити, або ж краще за
безпечити прямі фіскальні 
трансфери, наприклад, у вигляді 
загальноєвропейського страху
вання від безробіття або шляхом 
банківського страхування?

Європа проти націй. Чи є 
ЄС легітимним у процесі забез
печення довгострокового, цен
тралізованого вирішення про
блем єврозони? Чи є хтось, хто 
може достовірно рекомендувати 
загальне для Європи вирішення 
цієї кризи? Якщо європейські де
мократичні інституції будуть 
зміцнені, щоб підтримати свою 
легітимність, як держави, які не 
вводили євро, зокрема Велика 
Британія, впишуться у цю струк
туру?

Ринки проти виборців. 
Чи впевнені фінансові ринки, що 
політики мають дозвіл та під
тримку виборців, необхідні для 
вирішення багатьох проблем єв
розони? Якщо ринки починають 
сумніватися, що є рішення, яке 
водночас є реальним з погляду 
фінансів і прийнятним для ви
борців, криза цілком може поси
литись знову.

ВПЛИВ ЄВРОКРИЗИ  
НА УКРАїНУ
Криза зони євро впливає на 
Україну у три можливі способи. 

Прямий економічний 
вплив. Євро може й надалі 
слабнути на валютних ринках. 
Слабке євро допоможе єврозоні 
загалом досягнути позитивного 
сальдо за поточними розрахун
ками з рештою світу. Обсяг тор
гівлі України з єврозоною стано
вить 20% її ВВП, а це означає, що 
вона є дуже вразливою до більш 
конкурентоспроможного євро. 
Понад те, на Україну вплива
тиме період тривалого невисо
кого зростання в ЄС (припуска
ючи, що Східна Європа стражда

Це дослідження 
підготовлено в 

рамках Київського 
безпекового фо-
руму, який прой-
шов за ініціативи 
Фонду «Відкрий 

Україну»  
19–20 квітня 

2012 року

В Іспанії бюджет-
ний дефіцит 2011 

року становив 

8,5%  
замість планових 

6%

тиме від стагнації разом з євро
зоною). Експорт до ЄС становить 
11% ВВП України. Останнім ча
сом ЄС також є основним поста
чальником прямих іноземних 
інвестицій (ПІІ) в Україну. Їхній 
обсяг того року сягнув 4,5% ВВП 
України, що більш ніж достат
ньо, щоб профінансувати влас
ний дефіцит поточного платіж
ного балансу України на рівні 
2%.

Фінансовий вплив. Укра
їна безпосередньо залежить від 
банківської системи єврозони. 
Банки єврозони можуть змен
шити обсяги свого міжнарод
ного кредитування, оскільки 
змушені покращувати свої кое
фіцієнти достатності капіталу. 
Вони можуть також спертись на 
українські банки, якими володі
ють, в сенсі забезпечення їх капі
талом і ліквідністю і скасувати 
власне кредитування. Банки 
«Райффайзен», UniСredit, BNP та 
угорський банк «OTP» – усі при
сутні на українському ринку. 
Врешті-решт, українці, поза сум
нівом, зіткнуться з тим, що за
гальне скорочення схильності 
фінансових ринків до ризику ро
бить позичання та залучення ін
вестицій важчим і дорожчим, 
власне, для самих українців, і 
для уряду зокрема. У цьому сенсі 
Україні допомагає її обмежений 
контроль над капіталом, що має 
стримати вплив припливу та 
відпливу спекулятивного іно
земного капіталу.

Негативні політичні на-
слідки. Економічна стагнація 
та внутрішні суперечки в ЄС, 
здається, послаблять позицію 
ЄС на міжнародній арені. А це, 
вочевидь, є важливим моментом 
щодо України, яка все ще роз
глядається як можливий канди
дат на вступ. Вступ до ЄС може 
стати менш привабливою та 
більш віддаленою перспекти
вою, особливо якщо сам ЄС уві
йде в затяжний період «самоана
лізу», оскільки він намагається 
вирішити чимало проблем євро
зони. Це послабить стимули 
українських політиків до прове
дення реформ, необхідних, щоб 
зробити вступ до ЄС можливим, 
реформ, які самі по собі забезпе
чать довготермінову вигоду кра
їні, натомість це стимулюватиме 
їх впроваджувати стратегії, що 
сприятимуть їхнім власним по
літичним позиціям та інтересам 
тих, хто їх підтримує. 
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З
ростання економіки немож-
ливе без макроекономічної 
стабільності. Під нею розумі-
ють сталість фінан со  во-гро-

шових параметрів національної еко-
номіки в часі. В історії немає прикла-
дів динамічного розвитку країн із гро-
шовими сурогатами, яким не довіря-
ють люди. За будь-яких пропорцій чи 
стимулів макроекономічного пере-
розподілу нестійкість грошей та цін 
руйнує вартість і робить господарську 
діяльність ненадійною, а очікувані 
прибутки примарними. І навпаки, є 
країни надзвичайно успішної дина-
міки, яка стала можливою в умовах 
незмінності купівельної спромож-
ності їхніх грошових знаків. Курс гон-
конгівського долара не змінюється 
вже шість десятиліть, а успіхи еконо-
міки цього східно-азійського тигра до-
бре відомі. Німеччина швид  ко розви-
валася саме в періоди використання 
твердої бундес-мар  ки: у 1950–1960-ті, 
а потім у 1980-ті. Але в 1920-х роках, 
коли дойче-марки знецінювалися 
мало не щодня, економіка лежала. 
Ми маємо і свій досвід залежності 
зростання виробництва від сталості 
грошової одиниці. Невтішні темпи 
розвитку України значною мірою зу-
мовлені саме пережитими фінан-
сово-ціно вими вакханаліями. У роки 
гіперінфляції (1992–1996) вітчизняна 
економіка падала. І так глибоко, що 
до цього часу не вдалося відновити 
рівень 1990-го. Обвал ВВП 2008-го та-
кож спровокувало стрімке знеці нен  ня 
вартості гривні щодо світових валют.

Стабільність можна визначити як 
довготривалу макроекономічну зба-
лансованість. Тобто вона досягається 
завдяки збалансованості економіки в 
часовому вимірі. А виявляється за до-
помогою деяких загальних показни-
ків. Основними серед них визнають, як 
відомо, інфляцію і дефлятор ВВП, 
зміну ставки валютного курсу і рівень 
банківських відсотків за кредитами. 
Між цими індикаторами простежу-
ється висока кореляція: не буває низь-
ких відсоткових ставок за стрімкої де-
вальвації валютного курсу або знач-
ного зростання цін. Таким чином, 
фінан сово-грошова стабільність чи її 
протилежність виявляється синхронно 
через усі індикативні показники.

Користуючись ними, бачимо на-
явну в Україні нестабільність. У пер-
шій половині 2011-го розігналася над-
висока інфляція – приблизно 12% у 

річному вимірі. У другій формально 
ціни на споживчі товари та послуги не 
зростали (зауважу, що це твердження 
недостовірне: зведення Державної 
служби статистики не викликають до-
віри через їхній явно замовний харак-
тер). Проте стрибнули до небаченого 
за останні роки рівня банківські 
відсот кові ставки – до 30% і вище. На-
дання кредитів господарствам прак-
тично припинилося на чотири-п’ять 
місяців. Великі позики отримували 
лише підрядчики урядових замов-
лень через державні банки, які вико-
ристовували централізовані ресурси, 
від Кабміну та НБУ.

Частково інфляція була призупи-
нена шляхом адміні  стратив но-сило-
вих методів. По-перше, НБУ дістав 
жорстку команду стримати грошовий 
попит з боку підприємств і громадян. 
Відповідно він припинив випускати в 
обіг нові порції гривні й вилучав 
«зай ву» ліквідність, якою володіли 
бан  ки. А для цього скористався влас-
ними депозитними сертифікатами, 
які були розміщені в установах із над-
лишком коштів. Лише за рік таким чи-
ном було вилучено у банків на різні 
терміни 166,8 млрд грн. Для порів-
няння: приріст усіх банківських депо-
зитів за рік становив менше ніж  
73 млрд грн. Окрім того, комерційні 
фінустанови витратили 53,5 млрд грн 
на купівлю облігацій внутрішньої 
держпозики. Закінчився цей експери-

мент кризою платіжної системи, коли 
наприкінці вересня 2011-го на казна-
чейському рахунку не було коштів 
для обо в’язкових поточних платежів 
уряду. А також шаленим стрибком 
відсотків на господарські позики, які 
стали наддефіцитними. То був вияв 
вульгарного монетаризму, який лише 
шкодить економіці: після нього вона 
рухається вниз. Такий стан справ три-
вав до листопада – потім НБУ відпус-
тив гайки: припинив  ліквідність через 
депозитні сертифікати і за два останні 
місяці року надав банкам прямих 
кредитів на 18,6 млрд грн, у той час як 
за 10 попередніх місяців їх було вдвічі 
менше – на 9,2 млрд грн.

По-друге, українська влада, ви-
значивши інфляцію головним воро-

гом своєї фінансової політики, забо-
ронила 2011 року піднімати ціни 
скрізь, де вони встановлюються адмі-
ністративно. Включно з тарифами на 
послуги у галузях природних та орга-
нізаційних монополій: зв’язку, заліз-
ниці, енергетиці, жит лово-кому наль -
ному господарстві, муніципальному 
транспорті тощо. Водночас кумедно 
прозвучала нещодавня заява міні-
стра інфраструктури про те, що вони 
наразі не підвищуватимуть вартості 
квитків на плацкартні місця в паса-
жирських вагонах. А в спальних і за-
гальних, виходить, будуть? 

За придушення об’єктивного руху 
цін інфляція не припиняється, а пере-
ходить у прихований стан. З огляду на 
неприродність такої динаміки цін у 
людей виникає занепокоєння, що 
трансформується в очікування при-
швидшення інфляції. І справді, з ча-
сом її стиснута пружина випрямиться і 
проявитися як екстремальний варіант 
у вигляді гіперінфляції. Такий досвід 
Україна має. Дивно, що чинний уряд 
ним не володіє і намагається повер-
нути економіку до цінового режиму 
радянської та ранньої пострадянської 
епохи. Навіщо він відродив Держком-
цін? Знову командувати цінами? Мо-
же, незабаром знову постануть Держ-
план та отримання за картками «со -
ціа  льних» продуктів для народу? Усе 
це є виявом безпорадності й невігла-
ства, хоча не можна відкидати й ціле-
спрямованої побудови централізова-
ного планування.

У таких умовах грошової стабіль-
ності бути не може. Вона забезпечу-
ється лише за досягнення рівноваги 
попиту та пропозиції на ринках, зо-
крема на товарних і грошових. Стан 
перших важко визнати збалансова-
ним. Немає свободи підприємництва, 
рівності прав учасників відносин, віль-
ного ціноутворення, конкуренції тощо. 
Рівновага попиту та пропозиції має 
бути досягнута й на всіх грошових рин-
ках: міжбанківському, кредитування 
гос  подарств, кредитування людей, 
державно-облігаційному, депо зит    но-
 му, фондово-корпоративному, інва-
лютному. Проте органи вла  ди не ба-
чать потреби виконувати це завдання. 
Навпаки, своїми централізованими 
втручаннями в перерозподіл фінансо-
вих фондів і встановлення відсоткових 
ставок вони тільки віддаляють еконо-
міку від монетарної збалансованості, а 
отже, і від монетарної стабільності. 
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Нестабільність робить накопи-
чення фінансів небезпечними для 
власників коштів. А без накопичення 
їх надлишку неможливі виробничі ін-
вестиції. Таким чином, плинність вар-
тості грошей зупиняє приріст осно-
вного капіталу, що змушує економіку 
тупцювати на місці. Згадаймо, що у 
віт чизняному господарстві вже три 
роки загальний обсяг інвестицій в 
основний капітал не перевищує 
155 млрд грн. Тоді як ВВП України за 
2010–2011 роки збільшився на 46,3% – 
з 913,3 млрд до 1,335 трлн грн. Але 
знову ж таки це номінальне зрос-
тання валового продукту здебільшого 
відбулося за рахунок накручування 
цін (індекс дефлятора становив за 
два роки 33,4%), а не завдяки реаль-
ному приросту ВВП у 9,7%. 

Отже, стабільність наразі є недо-
сяжною мрією. Непокоїть звернення 
Миколи Азарова до новопризначе-
ного міністра фінансів Юрія Колобова: 
той має попрацювати з банками, щоб 
вони знайшли гроші для фінансування 
бездонного дефіциту урядового бю-
джету. З цього випливає, що «свя-
щенна корова» і надалі поглинатиме 
грошові сходи банків сько-кредитної 
системи, зважаючи на те, що панує по-
суха загального безгрошів’я і недовіри 
до гривні. З цією владою загроза не-
стабільності є постійною, оскільки її дії 
спрямовані на лікування лише симпто-
мів хвороби, а не її причин. Натомість 
причин нестабільності української еко-
номіки аж надто багато.

Наприклад, основних, характер-
них для України джерел інфляції як 

одного з чинників нестабільності од-
разу кілька: 

тотальна монополізація товар-
них ринків (протягом останніх двох 
років вона зросла і зловживання з 
цінами стали ще нахабнішими);

адміністративне встановлення 
цін і тарифів на продукцію держав-
них та муніципальних підприємств 
(влада не забувала про забезпечення 
їхньої прибутковості щорічним підви-
щенням цінових рівнів); 

зростання цін на імпортні то-
вари, зокрема енергетичні (найбіль-
ший вплив має перманентне підви-
щення плати за російські газ і паливні 
матеріали, до речі, 2012-го цей про-
цес триватиме);

штучне збільшення гривневої 
банківської ліквідності (хоча такі регу-
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ляції періодично змінюються на свою 
протилежність) та платіжної маси з 
боку НБУ (регулятор вдається і роби-
тиме це надалі до адресних кредитів 
рефінансування окремим банкам 
поза розумними межами і реаль-
ними підставами);

надлишкові іноземні запозичен-
 ня уряду, що не призначені для його 
міжнародних платежів і надходять на 
внутрішній валютний ринок, на якому 
виникає надлишок доларової пропо-
зиції, а водночас для збереження ва-
лютного курсу цей надлишок вику-
повує Нацбанк, чим невиправдано 
збільшує гривневу масу.

Чи спроможний чинний уряд за-
побігти цим потокам посилення ціно-
вої інфляції? 

Здається, вичерпане лише дже-
рело іноземних запозичень для фі-
нансування дефіциту бюджету, і 
влада просто не зможе задовольнити 
своїх інвалютних апетитів. Частину ці-
нової інфляції уряд намагатиметься 
загнати у приховану форму, як, на-
приклад, замороження тарифів на 
житлово-комунальні послуги. Інші 
складові діятимуть майже на повну 
силу. Не виключені й рецидиви адмі-
ністративного зменшення банківської 
ліквідності та стримання грошового 
попиту. Отже, на зниження дефіцит-
ності на позичковому ринку сподіва-
тися не варто. Звісно, при цьому зрос-
тання виробництва виявиться під за-
грозою і під сумнівом. Хоча від уряду 
можна чекати й цілком протилежних 
кроків, зокрема штучного інфляцій-
ного збільшення грошових знаків для 
наповнення спустошеного бюджету.

Другим чинником нестабільності 
є високі ставки плати за банківські 
кредити, які є недоступни ми для біль-
шості українців. Головні постійно ді-
ючі причини такого стану також доб-
 ре відомі:

висока інфляція, яка передбачає 
адекватну компенсацію (амортиза-
цію) втрат вартості фінансових активів 
з часом (2012 року процентні ставки 
будуть також підігріватися інфляцій-
ними очікуваннями українців);

значна ризикованість надання 
позичок – імовірність їх повернення 
банкам і оплати залишається низь-
кою (ситуація ускладнюється поганим 
бізнес-кліматом та адміністративним 
регулюванням ринків, що знижує до-
стовірність банківських оцінок проек-
тів і маркетингу);

висока дефіцитність ринкових 
грошово-кредитних ресурсів через 
їхні надмірні державні запозичення і 
крен у наданні емісійних позичок 
державним фінустановам (2012 ро ку 
ці перекоси посиляться);

розірваність окремих грошових 
ринків, відсутність саморегулюван  ня 
потоків між ними; нерівність прав різ-
них банків, допущених чи змушених 
працювати на ринках, які різняться 
процентними ставка  ми (за роздріб-
ними кредитами вони вдвічі-втричі 
вищі, ніж за ОВДП), наявністю ресур-
сів і кредиторів тощо.

На жаль, зниження ринкових про-
центних ставок не є цільовим завдан-
ням чинної влади. Тому покращення 
ситуації з кредитуванням національ-
ної економіки також годі чекати.

Паніка на грошових ринках вини-
кає також при вибухових або лавино-
подібних падіннях валютного курсу 
національної грошової одиниці. Це 
третій із основних чинників монетар-
ної нестабільності. В Україні такі зриви 
відбуваються значно частіше і з незрів-
нянно більшими амплітудами, ніж у 
будь-яких інших країнах. Варто замис-
литися, чому в жодній країні світова фі-
нансова криза 2008 року не завдала 
такого удару по валютному курсу, як у 
нашій. Така вразливість внутрішнього 
валютного обігу є наслідком фінансо-
вої закритості України, що фактично 
означає її ізольованість від світового 
монетарного ринку.

В Україні обов’язковими є урядові 
й адміністративні процедури Нац-
банку і дозволи на відкриття валют-
них рахунків банків, міжнародні ва-
лютні трансферти, позичкові та фон-
дові операції, право надавати ва-
лютні кредити й здійснювати інвести-
ції на українській території, банків-
ську конвертацію грив  ні, обов’язкове 
ліцензування діяльності в Україні між-
народних кредитних, страхових, ін-
вестиційних компаній тощо. Усі ці та 
безліч інших адміністративних пра-
вил та обмежень, що повністю су-
пере чать нормам і стандартам ЄС, 
створюють бар’єри вільному руху між-
народного капіталу, дискримінують 
діяльність іноземних фінансових опе-
раторів, позбавляють валютний ри-
нок конвертаційності, гарантовано-
сті, передбачуваності. Насамперед це 
підвищує ризикованість валютних 
операцій для іноземних інвесторів, 
що змушує їх уникати довгострокових 
контрактів та підвищує вартість іно-
земних позичок. Різниця процентних 
ставок між Україною та єврозоною не 
зменшується: у нас вони втричі чи на-
віть учетверо вищі. Також українська 
територія залишається непривабли-
вою для міжнародних фінансових по-
середників і вони віддають перевагу 
іншим економікам Центральної та 
Східної Європи. Іноземний капітал 
майже не надходить – маємо зароб-
ляти валюту власними силами. Осо-

бливих успіхів на цій ниві, як відомо, 
не досягнуто. Запаси валюти в банків-
ському секторі на межі. А тому будь-
які збої у валютному обігу не буде чим 
залагодити.

Зважаючи на все це, шок на світо-
вих фінансових ринках, як було у 
1997–1998-му і 2008-му, супроводжу-
ється, по-перше, зупинкою надхо-
джень міжнародного боргового капі-
талу та портфельних інвестицій в укра-
їнську економіку, а по-друге, терміно-
вим вилученням з неї короткотерміно-
вих вкладень і репатріацією їх до між-
народних банків-донорів. У другій по-
ловині 2008-го чистий відплив банків-
ських і господарських кредитів з Укра-
їни перевищив $8 млрд (понад 7% 
ВВП), з них $4,5 млрд становили ко-
роткострокові позички. Час від часу 
паралельно відбувається зменшення 
пропозиції валюти на внутрішньому 
ринку у зв’язку зі зростанням суми чи-
стої купівлі людьми доларів у банків 
через роздрібну мережу. Наприклад, 
2008 року ця сума перевищувала $6,5 
млрд (з них половина – у жовтні та лис-
топаді). У таких умовах брак інвалюти 
став катастрофічним і внутрішній ри-
нок тоді вибухнув. 

Отже, головними причинами ла-
виноподібних девальвацій гри в  ні, 
що періодично відбуваються у нашій 
економіці, є:

перманентний дефіцит зовніш-
ньої торгівлі, який потребує додатко-
вого надходження інвалюти для 
оплати імпорту;

В одному з 
найближчих 
чисел Тижня  
професор, екс-
голова Фон-
ду держмай-
на України Во-
лодимир Ла-
новий завер-
шить автор-
ський цикл, 
присвячений 
огляду хро-
нічних хвороб 
віт чизняної 
економіки, за-
пропонувавши    
методи ліку-
вання
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висока вартість і обмеженість обся-
гів міжнародного кредитуван  ня україн-
ської економіки через фінансову закри-
тість й ізольованість останньої та надри-
зикованість іноземних інвестицій;

короткостроковість міжнародних 
кредитно-інвестиційних угод, що дає 
змогу іноземним операторам зни-
зити фінансові ризики й у шокові 
періо ди швидко репатріювати фінан-
сові ресурси до своїх країн;

обмежені за обсягом прямі іно-
земні інвестиції, що є наслідком не-
сприятливих умов бізнесу в нашій 
країні;

психологічна недовіра до стій-
кості гривні, девальваційні очікуван  - 
ня населення у зв’язку з негативними 
тенденціями у динаміці платіжного 
балансу економіки, що створює до-
датковий попит сімей на іноземну ва-
люту для потреб заощаджень;

недостатність власних запасів іно-
земної валюти, особливо у банків та 
уряду, а також продовження в Україні 
архаїчної політики виштовхування до-
лара з ринків кредитів, інвестицій, де-
позитів, заощаджень шляхом забо-
рон, встановлення дискримінаційно 
високих резервних вимог тощо.

Майже всі ці компоненти при-
швидшують чергове падіння валют-
ного курсу гривні, якого не уникнути. 
Лише диво може відтермінувати та-
кий хід подій на 2013 рік (наприклад, 
подарунок МВФ або рубльова злива з 
Росії), але тоді падіння буде глибшим 
і подібним до 2008-го.

Отже, за всіма показниками очі-
кувати в Україні грошової стабіль-
ності у найближчому майбутньому не 
доводиться. Критичним буде, мабуть, 
2012 рік. Уряд України заклопотаний 
виключно власними фіскально-бю-  
д жетними і позичковими пріорите-
тами. При цьому руками самих уря-
довців руйнуються основи макроеко-
номічної стабільності. Влада проти-
діє приватно-ринковим процесам, 
об’єд нанню, саморегулюванню і зба-
лансованості грошових ринків, поси-
ленню конкуренції на товарних рин-
ках. Вона інертна до зростання дефі-
цитності зовнішньої торгівлі, плате-
жів, накопичення боргів. Жодних 
кроків не робиться у напрямку фінан-
сової відкритості та конвергенції на-
шої системи з європейською, а отже, 
не відбуватиметься необхідного на-
сичення України капіталом до рівня 
високорозвинених країн. Треба вра-
ховувати, що саме цього року до-
сягне піка й фінансова криза у Євро-
пейському Союзі.

Нестабільність фінансів і цін пере-
шкоджатиме накопиченням і заоща-
дженням. Люди напевно не довіряти-
муть банківським гривневим депози-
там. Неважко спрогнозувати, що не 
збільшаться також і обсяги приватних 
інвестицій. Можливе суттєве скоро-
чення державних та муніципальних 
капіталовкладень: у 2012–2013 роках 
настане час витрачати бюджетні кош -
 ти на сплату відсотків і погашення ра-
ніше отриманих кредитів. Цілком зро-

зуміло, що загальмується динаміка ви-
робництва. Перший квартал 2012-го 
підтвердив ці прості істини: навіть офі-
ційна статистика фіксує зниження тем-
пів розвитку в усіх галузях економіки, 
промвиробництво сповільнюється.

Тож як слід діяти владі, щоб вийти 
з цього зачарованого кола й утвер  дити 
макроекономічну стабіль  ність:

насамперед треба досягнути пов -
ноцінного функціонування товарних 
ринків, що включає конкуренцію між 
постачальниками; усунення монополіс-
тичних зловживань; рівність прав покуп-
ців і постачальників; саморегулювання 
попиту і пропозиції, а також невтру-
чання адміністративних органів у ціно-
утворення; еластичність ринкової про-
позиції товарів й вартісна еквівалент-
ність обміну тощо;

забезпечити ринкові відносини  
у міжнародній торгівлі; об’єднання і 
прямий зв'язок зовнішнього та вну-
трішнього ринків газу; диверсифіка-
ція зовнішніх джерел енергетичного 
забезпечення країни; державне за -
охочення й підтримка українського 
експорту з метою виходу на постій-
ний профіцит торговельного балансу 
України і накопичення міжнародних 
валютних запасів;

має бути сформована збалан-
сована ринкова грошово-кредитна 
си стема, за якої неможливим буде 
штучне адміністративне збільшення 
або зменшення банківської ліквід-
ності та надання НБУ адресних кре-
дитів окремим, в основному дер-
жавним, банкам; усунені розриви 
між грошовими ринками і досягнуто 
рівноваги між ними; знижена ризи-
кованість кредитних і депозитних 
операцій;

перехід до бездефіцитного бю-
джетного фінансування, зменшення 
частки видатків на централізовані за-
купівлі й інвестиції та обмеження уря-
дових міжнародних запозичень ви-
ключно потребами імпорту високих 
технологій та обслуговування зовніш-
нього боргу;

запровадження відкритої фінан-
сової моделі української економіки, 
що передбачає зняття приписів, до-
зволів і заборон у міжнародному русі 
капіталів, міжнародному фінансово-
 му посередництві, конвертації гривні 
на банківських рахунках, наданні ва-
лютних кредитів та здійсненні валют-
них інвестицій всередині країни тощо;

державне сприяння іноземним 
інвестиціям, забезпечення свободи 
інвестиційної діяльності, відкритості 
фондового інвестування і лібераль-
ного валютного обміну, ліквідація 
обмежень і регулювання приватно-
 го бізнесу;

подолання високої вартості 
українських міжнародних облігацій 
та короткотерміновості іноземних 
позичок, що надаються уряду і су-
б’єктам господарювання в Україні (за 
допомогою зменшення обсягів зов-
нішніх запозичень, збалансування 
державних фінансів, зниження про-
центів за внутрішніми банківськими 
кредитами, забезпечення прозорості 
й відкритості вітчизняної фінансової 
системи, здійснення хеджування ва-
лютних ризиків, встановлення неком-
пенсованих резервних вимог до бан-
ків, які укладають недовготривалі по-
зичкові угоди тощо).

На жаль, наразі Україна руха-
ється у зовсім протилежний бік і від-
даляється від економічної стабіль-
ності. 

ОЧіКУВАТИ В УКРАїНі 
ГРОШОВОї СТАБіЛьНОСТі  
У НАйБЛИжЧОМУ 
МАйБУТНьОМУ  
НЕ ДОВОДИТьСЯ
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С
тівен Батлер із компанії 
Adam Smith Conferences по
став перед проблемою. Його 
творіння – щорічна лондон

ська конференція «Український 
інвестиційний саміт» – на вось
мий рік проведення залучило ре
кордно малу кількість учасників. 
На кілька дощових квітневих днів 
до британської столиці цьо  го разу 
зібралося близько 250 осіб. При
близно з такої кількості (300) пан 
Батлер починав, коли вирішив, 
що скликання форуму для обго
ворення інвестицій в Україну 
може бути прибутковою для 
нього і корисною для учасників 
справою. «У найкращі часи, – 
каже він, – поговорити про укра
їнську економіку і дізнатися про 
інвестиційні можливості збира
лися понад 700 делегатів. Ситуа
ція ускладнилася, починаючи з 
кризових 2008–2009 років», – із 
сумом згадує Стівен Батлер, спо
глядаючи вишукану залу в імпо
зантному п’ятизір  ковому готелі 
Grange St Paul’s у день закриття 
Українського інвестиційного са
міту-2012.  

Те, що економічна криза змен
шує апетит підприємців та поса
довців до участі в конференціях, 
не новина, і Стівенові Батлеру 
можна просто дочекатися кращих 
часів або витратити більше енер
гії та вкласти новаторства в орга
нізацію майбутніх заходів.  Проте 
нині закордонні інвестиції Укра
їні потрібні не менше, а мож
ливо, і більше саме з огляду на 
складну економічну ситуацію. 
Тож присутність лише 250 деле
гатів на бізнес-форумі свідчить і 
про проблеми України, а не 
лише компанії Adam Smith 
Conferences.

ПОСАДжЕНА  
НА СТАЛЕВУ ГОЛКУ
«Я не знаю іншої економіки світу, 
яка б настільки залежала від екс
порту металу», – зізнається стар
ший фахівець ЄБРР з питань ме

талургії Крістофер Боуман, ви
ступаючи в перший день лондон
ської конференції, який організа
тори назвали Українським гір  - 
ни  чо-металургійним самітом. 
Сталь становить 40% віт чиз -
няного експорту. Те, чим загро
жує така залежність, стає оче
видним щоразу, коли світова еко
номіка сповільнюється. Ціни на 
нашу металопродукцію, почина
ючи з вересня минулого року, 
знизилися на 20%. Фахівці, зо

крема пан Боуман, застерігають, 
що українські експортери, а  
отже, й урядовці мають зважати і 
на Китай, де сповільнення будів
ництва виливається в колосаль-
 не зменшення попиту, а відтак і 
цін на світовому ринку, і на такі 
країни, як Туреччина, що стала 
серйозними конкурентом для ві
тчизняних виробників металу.

Українцям особливо важко 
триматися на плаву через вели

Капітальна посуха
На Українському інвестиційному саміті в Лондоні Тиждень 
ще раз переконався, що вітчизняна влада не зацікавлена в 
іноземних інвестиціях – інтереси олігархів передусім

Автор:  
Богдан 
Цюпин, 
Лондон
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У 2012-му 
Україні  

потрібно  
близько  

$6 млрд 
зовнішньої 
допомоги

БЕЗ ІНТЕРЕСУ.
Впливові укра-
їнські бюро-
крати не при-
ділили інвес-
тиційному фо-
руму достат-
ньої уваги

чезну енергомісткість і загальну 
високу витратність металургії.  

Кевін Кроґман, консультант 
із компанії McKinsey, напівжар
тома зауважує, що до України 
можна возити студентів, щоб по
казувати їм історичне устатку
вання, наприклад, відкриті мар
тенівські печі, від яких у біль
шості держав світу вже відмови
лися. Але на Донбасі технології 
XIX сторіччя використовують і 
досі. Пан Кроґман поділився з 
учасниками лондонської конфе
ренції своїми підрахунками: 
українські ливарники порівняно 
з європейськими на тонну про
дукції використовують енергії 
більше у 3 рази, піску – у 3,6, 
води – у 161, людської праці – у 
3,6 раза. Фахівці м’яко натякали, 
що наші металургійні підприєм
ства в кращі для них часи мали 
би вкладати більше коштів у мо
дернізацію виробництва, щоб у 
скрутний період, як тепер, їм 

було легше конкурувати на між
народних ринках.

БОРГИ, БРАК ВАЛЮТИ 
і ДОЛАРИЗАЦіЯ
Україні впродовж 2012-го по
трібно загалом близько $6 млрд 
на виплати за зовнішньою дер
жавною заборгованістю. З них 
$3,5 млрд – на позики МВФ для 
подолання банківської кризи 
2008–2009 років. Представниця 
Національного банку України 
Олена Щербакова спочатку наго
лосила лондонській аудиторії на 
тому, що Київ у жодному разі не 
думає про те, що борги можна не 
повертати. На запитання Тиж
 ня, де уряд може взяти потрібні 
мільярди, пані Щербакова про
стої відповіді не мала, але гово
рила про вихід на зовнішні ринки 
та часткове «переведення зовніш
ньої заборгованості у внутріш-
 ню». Міністр фінансів Юрій Коло
бов також підтвердив важливість 
цього способу вирішення про
блеми, розповівши про випуск 
внутрішніх облігацій, індексова
них відповідно до курсу долара. 

Економіст ЄБРР Олександр 
Пивоварський погоджується, що 
це один зі способів для україн
ського уряду протягнути важке 
літо і пережити виборчу кампа
нію. Але цілковито проблему 
браку грошей це не вирішує. На
томість політика жорсткої при-
в’язки гривні до долара хоч і за
спокоює населення, проте по
збавляє українську валюту гнуч
кості порівняно з, приміром, ту
рецькою лірою та російським ру
блем. За несприятливих обставин 
долар може стати для вітчизняної 
фінансової системи тягарем, схо
жим на тягар міцного євро для 
слабкої економіки Греції.

Більш довготерміновим роз-
в’язанням проблеми обслугову
вання українського зовнішнього 
боргу на тлі зменшення надхо
джень до бюджету була би нова 
позика МВФ, яку той уже навіть 
пообіцяв. Але представник Фон-
 ду Макс Альє не подав у Лондоні 
жодних ознак послаблення ви
мог, оголошених Україні: «Ми 
готові допомагати, але очікуємо 
виконання наших умов».

Головний економіст банку 
Credit Suisse, фахівець із постра
дянських економік Сергій Воло
боєв переконаний, що без домов
леностей із МВФ або Росією Укра
їні цього року загрожує втрата $9 
млрд валютних резервів. 

ДОжИТИ ДО ВИБОРіВ
Осінні парламентські перегони 
постали для лондонської аудито
рії як широка смуга, що ділить 
політичне та економічне життя 
України на «до» і «після». По
збувшись передвиборчої уваги 
до вимог електорату, влада може 
піти на такі непопулярні кроки, 
як підвищення газових тарифів 
для споживачів, до чого зобо-
в’язує МВФ. Якщо міжнародна 
спільнота визнає вибори в країні 
вільними й справедливими, то є 
надія і на підписання угоди про 
зону вільної торгівлі з ЄС. 

Про угоду як про рідну чоти
рирічну дитину розповідав на 
конференції Валерій П’ятниць-
кий з Міністерства економіч
ного розвитку і торгівлі. Ніхто в 
залі не міг ставити під сумнів 
твердження, що зняття торго
вельних бар’єрів для української 
продукції в Європі відкриє ве
ликі економічні можливості на 
багато років наперед. Проблема 
в тому, що мільярдні суми по
трібні державі негайно. Презен
тація пана П’ят  ницького була, 
можливо, найпереконливішою і 
найемоційнішою з виступів ві
тчизняних посадовців. Виступи 
представниці Національного 
банку та міністра фінансів мали 
би запевнити учасників конфе
ренції у відкритості та вигід
ності нашого ринку, але такими 
не стали. 

Ще важливішою на інвести
ційному форумі мала би бути 
презентація голови Фонду держ
майна Олександра Рябченка, але 
він говорив плутано, а поміж 
його аргументів найгучнішим 
був той, що «наші аукціони ви 
можете дивитися в інтернеті». 
Аргументи про те, чому інвестори 
мали б виявити зацікавленість 
вкладати свої гроші саме в укра
їнські об’єкти, були явно не голо
вними і тому фактично непоміт
ними.   

Загалом важко сподіватися, 
що Український інвестиційний 
саміт-2012 залучить у країну ін
весторів. Думки підприємців та 
фінансистів, які виявляють заці
кавлення і навіть дещо спробу
вали, однією фразою висловив 
керівник фонду SG Alfa Штефан 
Ґрушка, який назвав себе нім
цем із польським прізвищем: 
«Ситуація для інвестицій в 
Україні насправді не така по
гана, як видається здаля, але 
гірша, ніж на перший погляд». 
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Про автора: 
інженер-
атомник, 
у момент 
аварії на ЧАЕС 
працював у 
складі зміни 
персоналу 
першого 
енергоблока, 
свідок самої 
аварії та 
ліквідатор  
її наслідків

П
ісля аварії на Чорнобиль
ській АЕС досі юридично 
не визнали, що її при
чина – недоліки реактора 

РВПК-1000 (реактор великої по
тужності канальний). Суд 1987 
року визнав винним у тому, що 
сталося, тільки персонал, а не 
представників вищих органів 
(Міністерство енергетики та 
електрифікації, Атомнагляд, Ін
ститут ядерної енергії імені Кур
чатова як генпроектувальник 
РВПК), без дозволу яких прове
дення будь-яких експериментів 
на АЕС було неможливе. У роз
гляді справи про справжні при
чини аварії Росія абсолютно не 
зацікавлена. Адже юридично 
оформлені прорахунки проекту 
РВПК поставлять її в таке стано
вище, коли співпрацювати з нею 
в галузі ядерних технологій від

мовляться навіть країни тре
тього світу.

НЕБЕЗПЕКА НЕ ЗНИКЛА 
На момент аварії на ЧАЕС у 
СРСР експлуатували 14 реакто
рів типу РВПК-1000. З них по чо
тири на Чорнобильській, Кур
ській та Ленінградській АЕС і 
два на Смоленській. Одразу 
після катастрофи було розроб -
лено комплекс обов’язкових за
ходів для підвищення їхньої на
дійності. Він і є ключем до розу
міння причини трагедії. Пере
лік недоліків РВПК-1000 вельми 
широкий: різні фахівці налічу
ють від 15 до 32 прорахунків і 
навіть відхилень від норм ядер
ної безпеки, що діяли в той час. 
Головний – позитивний паро
вий коефіцієнт реактивності. 
Його неможливо усунути без 

цілковитої переробки всьо  го 
проекту РВПК. Тому всі реак
тори цього типу, що залиши
лися в експлуатації на росій
ських АЕС, працюють зі згада
ним порушенням норм ядерної 
безпеки. Останній такий в Укра
їні зупинено 2000 року. Але 
Смоленська АЕС із трьома енер
гоблоками на РВПК-1000 розмі
щена на річці Десні, яка впадає 
у Дніпро, а Курська з чотирма – 
на Сеймі, що є притокою Десни. 
Тобто до зупинки останнього ре
актора на цих атомних електро
станціях вони є потенційно не
безпечними і для нашої країни.

В Україні нині експлуатують 
15 атомних реакторів типу ВВЕР 
(водо-водяний енергетичний ре -
актор, PWR) на чотирьох АЕС, 
крім того, планується будівни
цтво ще двох цього ж типу. Їхні 

Невивчений урок
Продовжуючи співпрацю з Росією в атомній галузі, українська влада 
піддає країну небезпеці й може повторити помилку Чорнобиля

Автор:  
Анатолій 
Грицак
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У РФ і досі 
експлуатують 

11 
реакторів, 

аналогічних 
чорнобильським. 

Курська АЕС  
із чотирма 

енергоблоками, 
що мають саме їх, 

стоїть на річці  
Сейм – притоці 

Десни,  
а Смоленська  

із трьома – 
розміщена власне 

на Десні,  
яка впадає  

у Дніпро

СПіВПРАЦЯ УКРАїНИ  
В ЯДЕРНій ГАЛУЗі ТіЛьКИ  
З ТЕХНОЛОГіЧНО ВіДСТАЛОЮ 
РОСіЄЮ ЗАГРОжУЄ 
НАЦіОНАЛьНій БЕЗПЕЦі 
ДЕРжАВИ

проекти розробили в Росії фа
хівці тих самих установ, які 
створили РВПК. Понад те, од
ному з провідних проектних ін
ститутів РФ у галузі атомних 
технологій присвоєно ім’я Ніко
лая Доллєжаля, одного зі «спі
вавторів» найбільшої техноген
ної катастрофи у світі. Це озна
чає, що ми маємо справу з «фір
мами», м’яко кажучи, з підмо
ченою Чорнобилем репутацією.

ЧОМУ РОСіЯ?
Наша країна має змогу співпра
цювати, закуповувати проекти 
АЕС і ядерні технології в будь-
яких розвинених державах світу. 
Але вибір незмінно падає тільки 
на північного сусіда: проект реа -
ктора ВВЕР, паливо для нього, 
технологія виробництва влас
ного палива для атомної елек
тростанції тощо. Пояснення 
цього «феномену» тільки одне: 
атомному лобі України легше 
«дерибанити» (у Москві це нази
вають «пилить») бюджетні гро-
 ші з атомним лобі РФ. Співпраця 
в ядерній галузі тільки з техно
логічно відсталою Росією загро
жує національній безпеці Укра
їни, зокрема й з погляду моно
полізації цієї галузі однією 
державою-постачальником.

На саміті країн-донорів у 
Києві 26 квітня 2011-го, присвя
ченому 25 роковинам Чорнобиль
ської катастрофи і збору коштів 
на будівництво «Укриття-2», пер
ший віце-прем’єр міністр РФ 
Ігор Сєчін заявив, що після ава
рії на Фукусімі-2 на всіх росій
ських АЕС було успішно прове
дено стрес-тести. А «протесту
вали» їх на те, чи витримають 
вони землетрус у 10 балів і при
ливну хвилю цунамі заввишки 
14 м. Але таких хвиль там не 
може бути на жодній із річок 
(Десна, Сейм, Дон), на яких роз
міщені атомні електростанції і 
глибина яких лише 3–4 м! Щодо 
землетрусів, то жоден об’єкт не 
проектували на сейсмонебез
печність понад 6 балів. Доказом 
цього є історія Кримської АЕС, 
коли перед її пуском в експлуа
тацію 1988 року з’ясувалося, що 
на півострові можуть бути зем
летруси до 8 балів замість до
пустимих для неї 6. У результаті 
її просто закрили. Як атомні 
електростанції в Росії могли ви
тримати «теоретично» такі зем
летруси й цунамі, якщо поді
бних і проектів АЕС не існує? 

Виходить, уся ця історія зі 
стрес-тестами – просто брехня 
на державному рівні.

Ось ще приклад, що свід
чить про неблагополучне ста
новище ядерної галузі в Росії. 
На провідних тамтешніх теле
каналах голова «Росатому» Сєр
ґєй Кірієнко докладає прем’єр-
міністрові Владіміру Путіну, що 
в РФ будують АЕС, які витриму
ють падіння літака. Як тоді 
бути з реальністю? У 1986 році 
під час засипання аварійного 
четвертого реактора ЧАЕС один 
із вертольотів схибив і на пара
шуті спустив «мішок» із су
мішшю піску, доломіту тощо ва
гою близько 2 т на покрівлю 
центрального залу третього, 
який пробив дах наскрізь і впав, 

на щастя, поряд із реактором. 
Літак призвів би до набагато 
серйозніших наслідків. А в РФ 
експлуатують 11 аналогічних 
чорнобильським реакторів.

Ось ця «реклама», яка ґрун
тується на відвертій брехні, 
має щонайменше насторожити. 
Тим більше що гіркий досвід 
такого блефу вже був. На по
чатку 1980-х один із творців 
проекту РВПК академік Ніко
лай Доллєжаль заявив, що зга
даний реактор цілковито на
дійний і безпечний, тому його 
можна ставити хоч на Красній 
площі в Москві. Як відомо, 
практика засвідчила проти
лежне.

Прикладом виваженого під
ходу може бути Німеччина, яка 
після об’єднання 1990 року за
крила АЕС «Норд», що склада
лася з реакторів ВВЕР, аргумен
тувавши такий крок тим, що 
вони не відповідають нормам 
ядерної безпеки. Та і ЄС рекомен
дує своїм новим членам відмови
тися від експлуатації російських 
ВВЕР із тих самих причин. Зо
всім недавно Польща вирішила 
спорудити першу АЕС на своїй 
території. У тендері на вибір 
проек  ту і на будівництво Росії не
має взагалі, є тільки Франція і 

дві амери  кансько-японські ком
панії. Просто поляки зрозуміли, 
що конструктор «Москвича» ні
коли не створить Mercedes.

«ПРОФЕСійНі» АТОМНИКИ
Уроки Чорнобиля, а тепер і Фу
кусіми, доводять, що підхід до 
енергії атома має бути тільки 
професійним. Головною пови
нна бути безпека. Потрібно вра
ховувати всі чинники, почина
ючи від людського й закінчуючи 
технічними. У самій же Україні 
комерційний підхід узяв гору 
над професійним. Бажання 
групи людей підзаробити може 
обернутися трагедією для всьо-
 го народу та держави в цілому.

Стан справ у атомній енер
гетиці України викликає неаби
яке занепокоєння. Впадає у вічі 
брак комплексного підходу до 
вирішення проблем: спору
дження безпечного геологіч
ного сховища для поховання 
високоактивних РАВ (радіоак
тивні відходи) і РАВ, що містять 
трансуранові ізотопи, створен-
 ня інфраструктури для виве
дення АЕС з експлуатації (пере
дусім ЧАЕС) тощо. До управ
ління та контролю в атомній га
лузі залучаються кадри, дуже 
далекі від атомної тематики. 
Нещодавно по телевізору висту
пала людина, яку я знаю років 
15 як дуже далеку від атомних 
реакторів, але яка розповідає 
про переваги ВВЕР над іншими 
типами ядерних реакторів. І з 
величезним подивом дізнаюся, 
що це, виявляється, виконав
чий директор НАЕК «Енергоа
том», який із часом пішов на 
підвищення в Кабмін. Ще один 
приклад: у прямому ефірі чую, 
як доктор наук, що має безпосе
редній стосунок до ядерних ре
акторів, плутає одне з фунда
ментальних понять фізики ядер -
них реа  кторів: миттєві та швид-   
кі нейтрони. Найімовірніше, 
не без участі ядерного лобі в 
Україні призначають таких 
«фахівців» на високі посади, 
щоб проштовхувати свої бізнес-
про екти, бо з ними легше домо
витися.

Щоб не довелося знову про
сити у всього світу гроші на ще 
якесь «Укриття», треба виби
рати надійного, порядного і пе
ревіреного партнера. Не можна 
впроваджувати технології, без
пека яких не доведена досто
вірно.  
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Ліві та праві. Президентські вибори у Франц
 фактично 
розділили суспільство на два табори
Результати першого туру президентських виборів у Франц� (перша п’ятірка)

Згідно з даними опитування Harris Intera�ive, у другому 
турі за Олланда проголосують 54%, а за Саркозі лише 

46% виборців

28,63%

ФРАНСУА ОЛЛАНД 
(соціаліст)

27,18%

НІКОЛЯ САРКОЗІ 
(кандидат 

від правих сил)

17,90%

МАРІН ЛЕ ПЕН 
(ультраправа)

11,10%

ЖАН-ЛЮК 
МЕЛАНШОН 
(ультралівий)

9,13%

ФРАНСУА БАЙРУ 
(центрист)

Результати першого туру президентських виборів засвідчили розкол 
французького суспільства

6 травня французи оберуть 
нового президента респу
бліки. На користь кож
ного з кандидатів працю

ватимуть не лише електоральні 
розрахунки, а й усталені сус
пільні стереотипи.

Кожні вибори в цій країні – 
нове відродження задавнених 
політичних автоматизмів. Зви
чайно, на результати також 
впливають дебати кандидатів у 

прямому ефірі, аргументація 
передвиборних програм і на
віть особисті якості претенден
тів. Соціологи кажуть, що тре
тина громадян визначається, за 
кого проголосувати, в останні 
дні. А що решта? На думку по
літологів, дві третини францу
зів голосують за свою «полі
тичну родину» – навіть коли 
особистість кандидата не ви
кликає симпатій.

ВіДГОМіН РЕВОЛЮЦії
Результати першого туру засвід
чили, що велика кількість фран
цузів підтримує радикальні 
гасла як одного, так і другого та
бору. Суспільство фактично роз
колоте надвоє. «Не віддам го
лосу за правих. Тато в труні пере
вертатиметься!» – каже Маґда
лена, вчителька паризького лі
цею. Як і більшість представни
ків викладацького корпусу, вона, 

Автор:  
Алла 

Лазарева, 
Франція

Міфологія проти міфології
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УСПіХ У ПЕРШОМУ ТУРі 
ЛіВОГО РАДИКАЛА 
ЗУМОВЛЕНИй жИВУЧіСТЮ 
КОМУНіСТИЧНОї СИМВОЛіКИ  

«традиційно», за висуванців лі
вих партій. Хай би навіть правий 
опонент видавався переконливі
шим. «А ми в родині ніколи не 
голосуємо за лівих, – зізнається 
П’єр, власник скотоферми на 
Півдні Франції. – Справді, Сар
козі моїх сподівань не виправ
дав. Обіцяв не збільшувати по
датки, але збільшив. Обіцяв ре
формувати систему пенсій – і не 
довів справи до тями. Але не го
лосувати ж мені за соціаліста!»

Не всі, звичайно, але час
тина громадян голосує саме так: 
відповідно до своєї структурної 
приналежності, що склалася з 
часів Великої французької рево
люції. Суспільство чітко розша
рувалося тоді на прихильників 
двох таборів, розсадивши своїх 
представників у правому та лі
вому секторах парламентської 
зали. Безумовно, трапляються 
відступники, дисиденти й бун
тівники. Вони засновують нові 
політичні течії, модернізують 
жит  тя соціуму, ставлять нові за
питання. Але структура полі
тичного розподілу на дві великі 
групи залишається.

«Те, що ви називаєте розколо
тим суспільством, є насправді 
його структуризацією, – зазначає 
в розмові з Тижнем соціолог 
Ерік Ґарсіа. – Україна – молода 
держава, ваші політичні пропо
рції лише складаються. Фран
ція – стара демократія з устале
ними звичками та сформованою 
міфологією. Політичне підсві
доме у французів – важлива 
складова суспільного життя.

Червоні прапори, люд на ба
рикадах, свобода-рівність-бра -
терство... Тут усі ці символи чи
таються інакше, ніж в Україні, 
яка зазнала від червоних прави
телів жорстоких масових репре
сій. «На руках французьких ко
муністів, у первинному сенсі 
слова, немає крові, – роз’яснює в 
інтерв’ю Тижню історик Ніколь 
Байбе. – Вони ніколи не мали 
вирішальної влади, лише брали 
участь у правлячих коаліціях. 
Тутешні комуністи не висилали 
своїх співвітчизників до ГУЛА
Гів і не виморювали їх голодом. 
Звичайно, були роки червоного 
терору за буржуазної революції 
1789–1793 років. Було безжальне 
винищення мешканців Вандеї, 
яке сьогодні кваліфікували б як 
геноцид. Але те давно відбулося. 
У свідомості не надто освічених 
французів Комуністична партія 

асоціюється переважно з опла
чуваними відпустками та пенсі
ями. Виборець вважає ультралі
вих радше диваками-утопіста-
 ми, ніж спадкоємцями кривавих 
диктаторів».

Саме живучістю комуніс
тичної символіки можна пояс
нити успіх у першому турі лі
вого радикала Жана-Люка Ме
ланшона (11,10%). 2007 року 
опоненти червоної ідеології да
ремно відсвяткували перемогу, 
бо кандидат від Компартії на
брав тоді близько 2%. Структура 
саме цієї політсили, може, й від
мерла. Натомість ідеологія ні
куди не зникла, а лише перевті
лилася в новій політичній фор
мації – партії «Лівий фронт». Ті 
самі червоні прапори, та сама 
антибуржуазна риторика і мрія 
«все поділити й позбутися бага
тих». Спільно з двома дрібними 

ультралівими кандидатами ліві 
радикали зібрали майже 13%. 
Менше, ніж єдина висуванка від 
ультраправих, Марін Ле Пен 
(17,90%), чий успіх став найбіль
шим сюрпризом цієї кампанії.

СИМЕТРИЧНА ВіДПОВіДь
Частина експертів пояснює успіх 
лідерки Національного фронту 
саме специфікою французької лі
визни. «Дія спонукає до проти
дії, – каже політичний журналіст 
Жерар Боне. – У цій країні лівим 
часто соромно бути недостатньо 
лівими, а буржуа встидаються 
власної буржуазної ідентичності 
й позиціонуються соціалістами. 
Орієнтація на міфологію викрив
лює реальні політичні пропорції. 
Численні суспільні табу заважа
ють людям правдиво висловлю
вати свої почуття й погляди».

Практично з повоєнних ча
сів французькі політики свято 
дотримувалися принципу «сані
тарного кордону довкола Націо
нального фронту». У другому 
турі кожних виборів кандидати 
систематично об’єднували зу
силля проти нацфронтівця. Як 
наслідок – політична партія, що 
часом збирає в перших турах до 
20% голосів, не має жодного 
представника в Національній 
асамблеї та Сенаті.

«Я геть не поділяю поглядів 
Марін Ле Пен, – каже історик Ні
коль Байбе. – Проте вважаю не
справедливим, що її політична 
сила взагалі не представлена в 
парламенті. Суспільні хвороби 
можна лікувати лише діалогом. 
Нині діалогу з Національним 
фронтом немає жодного, бо не
має для цього відповідного полі
тичного майданчика».

Політологи переважно схо
дяться на тому, що високий по
казник Ле Пен забезпечений ак
тивним голосуванням за неї про
тестного електорату. «З-по  між 
тих, хто віддав голос Марін у пер
шому турі, чимало робітників, 
себто недавніх комуністів та со
ціалістів, – каже Жерар Боне. – 
Ці люди не обов’язково поділя
ють різкі погляди Марін на іммі
грацію, участь у Європейському 
Союзі та в зоні євро. Багато хто з 
них побажав передусім показати 
«червону картку» своїм лідерам.

Франсуа, співробітник одно-
 го з французьких міні  стерств, 
вважає, що несподівана попу
лярність правих радикалів – це 
також утома суспільства від си
туації, коли непросто позиціо
нувати себе навіть класичним, 
консервативним правим. «У на
шому міністерстві краще не ка
зати, що ти голосуєш за Саркозі, 
нехай і за нинішнього прези
дента, – зізнається він. – А про 
Національний фронт – нема й 
мови. Це не означає, що всі спів
робітники підтримують соціа
лістів. Але ми не знаємо, хто що 
робить у себе на виборчій діль
ниці. Проте на людях державні 
чиновники рідко коли зізнають-
 ся у правих симпатіях. Це ус -
кладнює просування в ка  р’єрі».

На думку соціолога Еріка 
Ґарсіа, якщо новим президентом 
стане Франсуа Олланд, він муси
тиме врахувати результат Марін 
Ле Пен і «трохи поправішати». 
Врешті, без її голосів Олланду 
не перемогти Саркозі. Тому за
вершальна фаза кампанії кан
дидата від соціалістів,  мабуть, 
уперше в історії, демонструє 
надзвичайну ввічливість до ви
борців Національного фронту. 
«Якщо я прийду до влади, муси
тиму об’єднувати країну, бути не 
лівим президетом, а лідером 
усіх французів», – обіцяє Фран
суа Олланд на мітингах. Зали
шилося зовсім небагато часу, 
аби дізнатися, чи переконав він 
виборців. 
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М
оторошно було слухати 
свідчення в суді Ан
дерса Брейвіка – нор
вежця, відповідального 

за торішній вибух в Осло і напад 
на молодіжний табір, що забрали 
життя 77 осіб. Терорист, який зі
знався у скоєнні злочину, до най
меншої дрібниці описував, як сві
домо цілив у переляканих дітей 
на острові Утоя і планував обез
головити колишнього прем’єр-
міністра для «самозахисту», не
обхідного у війні проти мусуль
ман у Європі. Чимало норвежців 
прагнуть припинити ці публічні 
виступи, для яких він використо
вує суд. Дехто наполягає, що його 
свідчення – це важливе попере -
дження, яке варто почути. Нор
вегія та решта світу, кажуть вони, 
мають зрозуміти, нетолерантні-
сть та екстремізм, що нині захо
плюють ультраправих у Європі.

Злочини Брейвіка – жорсто
кий сигнал тривоги для європей
ських політиків, які здебільшого 
ігнорували поширену ісламофо
бію та протести проти імміграції 

навіть у традиційно ліберальних 
і толерантних країнах. У Сканди
навії, Центральній Європі й най
більше у Франції, як довела Ма
рін Ле Пен на нещодавніх вибо
рах, сотні тисяч людей, особливо 
молодь, підтримують партії, що 
обіцяють покласти край напли-
 ву іммігрантів та біженців, при
боркати мусульманських акти
вістів та акцентувати на етнічно 
«чистій» Європі й християнській 
ідентичності.

У Європі нині діють 30 уль
траправих партій, які здобува
ють голоси на виборах, потрап -
ляють до парламентів, вплива
ють на рішення політиків-лідерів 
і навіть підписують угоди з тра
диційними консервативними по
літсилами, як це сталося в Нідер
ландах. Мало хто з цих угрупо
вань відкрито підтримує екстре
містську маячню, опубліковану в 
маніфесті Брейвіка. Але всі вони 
поділяють схожі основні ідеї і, 
подібно до норвезького теро
риста, поширюють їх через пра
ворадикальні інтернет-сайти.

Головна мотивація правих 
екстремістських партій – запек -
лий протест проти імміграції 
(особливо мусульманської), бага
тоетнічності та мультикультура
лізму, що, на їхню думку, створю
ють загрозу для європейської 
культури та ідентичності. Вони 
апелюють до латентних націона
лістів, вороже ставляться до 
пан’європейських інституцій на 
кшталт Європейського Союзу і не 
мають часу на «м’яку» соціальну 
політику.

Утім, більшість молодих 
ульт  раправих лідерів завбачливо 
уникають немодного нині анти
семітизму. Вони знають, що жа
хіття Голокосту і досі лежать чор
ною плямою на всіх ультрапра
вих рухах, а в більшості країн 
ксенофобська «мова ненависті» 
та відкрита антисемітська агіта
ція передбачають кримінальну 
відповідальність. Нинішнє поко
ління ультраправих активістів 
відійшло від копіювання ідей 
Гітлера, хоч і вдається до бага
тьох його методів для здобуття 
підтримки серед молоді, невдо
волених та безробітних. Жан-
Марі Ле Пен, колишній лідер 
французького Національного 
фронту, був старомодним фа
шистом, у той час як його донька 
будувала виборчу кампанію зде
більшого на протестах проти ве
ликої кількості мусульман у 
Франції, невдоволення безробіт
тям та євро інтеграцією.

Націоналізм залишається по -
тужною силою серед ультрапра
вих угруповань, які намагаються 
розпалювати гордість за колиш-
 ню славу і ненависть до обме
ження права більшості нав’я-
зувати свої погляди меншості. 
Ультраправі мають успіх у краї
нах, де напередодні Другої світо
вої війни діяли сильні фашист
ські партії. В Угорщині «Йоббік» 
не приховує зневаги до посткому
ністичної демократії. «Ми не ко
муністи, фашисти чи націо нал-
соціалісти, – заявив один із її лі-
дерів Ґабор. – Але – і це має розу
міти кожен дуже чітко – й не де
мократи».

Ультраправий марш
Навіть у традиційно толерантних європейських країнах 
активізуються ультраправі

Автор: 
Майкл 
Бініон,  
Велика 
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17% 
здобув  

2010 року  
на виборах  
в Угорщині  

праворадикальний 
«Йоббік» 

У Європі  
нині діють  

30 
ультраправих 

партій,  
які здобувають 

голоси на виборах 

ЧАСТКОВО ПРОВИНА  
ЗА ПОШИРЕННЯ 
ПРАВОРАДИКАЛьНИХ ТЕЧій 
ЛЕжИТь НА ТРАДИЦійНИХ 
ПОЛіТИЧНИХ ПАРТіЯХ

Два роки тому ця політсила 
здобула 17% голосів. І хоча про
відні ЗМІ мало висвітлюють її ді
яльність, ефективно поширює 
ідеї через Facebook та інші соціа -
льні мережі. Це не партія соціа -
льних паріїв та лузерів: згідно з 
дослідженнями, більшість при
хильників – молоді люди, які ма
ють роботу, середню або навіть 
вищу освіту. Така тенденція на
явна й деінде: переважна час
тина виборців радикальних пра
вих партій у Європі – представ
ники середнього класу, що осте
рігаються економічних та 
особ  ливо соціальних змін. Про 
це свідчать результати опиту
вання, проведеного нещодавно 
Ноттінгемським університетом.

З огляду на історичні події 
завжди були побоювання, осо
бливо за кордоном, щодо поши
рення праворадикального екс
тремізму в Німеччині та Австрії. 
2000 року члени ЄС бойкотували 
останню, коли Консервативна 
партія утворила коаліцію з Пар
тією свободи, очолюваною хариз
матичним ультраправим ліде
ром Йорґом Гайдером. У Німеч
чині страхи пов’язані не лише з 
нещодавнім успіхом Націонал-
демократичної партії на виборах, 
а й зі спрямованою проти турків 
та інших іммігрантів діяльністю 
крайніх угруповань, які спалю
ють гуртожитки і нападають на 
родини. При цьому не було жод
них офіційних розслідувань чи 
спроб покласти край таким діям. 
А політсили-лідери переймають 
деякі ідеї правих. 2010 року по
важний німецький соціал-демо-
крат Тіло Сарацин опублікував 
книжку, в якій заявив, що ФРН 
стане біднішою і втратить іден
тичність та потенціал, бо турець-
 кі й арабські іммігранти мають 
нижчий IQ. За його словами, ці 
ідеї підтримує третина німців: на 
їхню думку, держава має об -
межи  ти імміграцію та практику
вання ісламу. Його виключили з 
партії, але вже за рік канцлер Ан
ґела Меркель із правлячої кон
сервативної Християнсько-демо-
кратичної партії повторила деякі 
з його постулатів, заявивши, що 
мультикультуралізм зазнав краху.

У Греції, яка внаслідок жор
стких економічних заходів нині 
потерпає від безробіття, соціаль
них протестів та безнадійних на
строїв, праворадикальні угрупо
вання, які виступають проти за
силля іноземців, швидко набира

ють ваги. Вони звинувачують ал
банців, мусульман та всіх інших 
іноземців у країні в крадіжці ро
бочих місць та занепаді мораль
ного духу греків. 

Проте багатьох політиків не
покоїть поширення екстремізму 
в традиційно ліберальних дер
жавах. 2009 року шведські ви
борці підтримали заборону бу
дівництва мінаретів на мечетях 
країни. Нова фінська партія «Іс
тинні фіни» виринула невідомо 
звідки і здобула значну частину 
голосів, декларуючи ворожість 
до чужинців та будь-яких євро
пейських позик для слабших пів
денних країн – членів ЄС. У Шве
ції, Данії та Норвегії також ста
ють популярними праворади
кали. Найбільше вразили тради
ційно толерантні Нідерланди, де 
Ґерт Вілдерс, політик, який на
звав Коран «книгою зла», а іслам 
«тоталітарною ідеологією», здо
був 15% голосів 2010 року. Його 
Партія свободи нині стала тре
тьою політичною силою в дер
жаві. А погляди на іслам такі ра
дикальні, що нещодавно йому за
боронили в’їзд до Великої Брита

нії. Трохи раніше – після вбив
ства 2002 року гея та антиму
сульманського діяча Піма Фор
тейна – в країні були організо
вані масштабні атаки на мечеті 
та антимусульманські протести, 
що шокували багатьох тамтеш
ніх виборців. Відтоді всі уряди 
обіцяли зупинити імміграцію та 
приборкати мусульманське ду
ховенство, що пропагує нетоле
рантність.

У Великій Британії також ні
коли не було сильної праворади
кальної партії, але останнім ча
сом праві рухи набувають попу
лярності й отримують голоси на 
виборах – здебільшого завдяки 
антимусульманським лозунгам. 
На останніх Британська націо
нальна партія залишилася без 
місць у парламенті, але вона має 
представництво в Європейсь-
кому парламенті у Страсбурзі. А 
нове угруповання «Ліга англій
ської оборони» організувало ву
личну демонстрацію проти му

сульман. Наразі це не надто чис
ленна партія, але вона залучає 
багато симпатиків через інтер
нет, як і інші праворадикальні 
сили деінде.

На початку цього місяця «Лі -
га англійської оборони» органі
зувала першу всеєвропейську 
конференцію праворадикальних 
партій в Орхусі (Данія). Близько 
200 членів політсил із кількох 
країн зустрілися і вирішили 
сформувати «Лігу європейської 
оборони» для захисту Європи від 
ісламського екстремізму. Біль
шість із цих партій засудили зло
чини Брейвіка, однак їм не уник
нути асоціації з ним. Адже теро
рист наголосив, що зв’язки з пра
ворадикальними угруповання-   
ми Британії найбільше вплинули 
на його політичні погляди.

Частково провина за поши
рення праворадикальних течій 
лежить на традиційних політич
них партіях, які ігнорували не
зручні запитання про іммігра
цію та інтеграцію меншин. Біль
шість із них нині адаптують свою 
політику до народних тенденцій. 
Прем’єр-міністр Великої Брита
нії Девід Кемерон нещодавно, по
дібно до Меркель, заявив, що 
мультикультуралізм зазнав кра-
 ху, і закликав до міцнішого 
утвердження британських цін
ностей і ідентичності.

Мусульмани в багатьох євро
пейських країнах стурбовані 
цією тенденцією. Дехто відреагу
вав на неї, закликавши актив
ніше засуджувати екстремізм у 
своїх лавах і повідомляти поліції 
про підозрюваних у терористич
них намірах. Але багато з них за
суджують так звану хвилю ісла
мофобії та закриваються в межах 
своєї спільноти, ізолюючись від 
мейнстриму. Чутки про те, що 
праворадикали спонукають до 
нападів на них, також призво
дять до войовничості та екстре
мізму поміж багатьох молодих 
мусульман – мешканців захід
них мегаполісів. Три роки тому у 
Франції сталися жорсткі сутички 
в передмістях Парижа.

Вбивства, скоєні тулузьким 
терористом минулого місяця, 
знову викликали побоювання, 
що десь уже чекає черговий 
Брей  вік, заохочуваний правора
дикальною ксенофобією і гото
вий до страшної помсти тим, 
кого він вважає новою загрозою 
національній ідентичності своєї 
країни. 
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Моторошна таємниця, 
яку північні корейці 
надто довго намагалися 
приховувати

Дивлячись униз на 1,1 млн 
вояків, що аплодували 
кожній його репліці, 
Кім Чен Ин весело по

сміювався під час святкування 
15 квітня сотого дня народження 
свого померлого дідуся Кім 
Ір Сена. Така поведінка суттєво 
контрастує зі звичками його по
хмурого батька Кім Чен Іра, 
який помер у грудні.

На відміну від батька наймо
лодший Кім – що носить ску
йовджену зачіску – звернувся 
власне до народу звучним голо
сом, який маскував монотон
ність промови. Його режим за
просив міжнародні телеканали 
для відеозйомки урочистостей. 
Уряд несподівано зізнався, що 
плани відправити супутник на 
орбіту на честь дідуся Кіма про
валилися. Усе це сподобалося 
телевізійникам, і деякі комента
тори заявили про сигнали від 
молодого правителя щодо нової 
відкритості режиму.

Однак новини останніх тиж
нів про жертви репресій у Пів
нічній Кореї нагадали, що там і 
досі панує жорстока диктатура. 
Влада наполягає, що в її слов
нику немає поняття «політич
ний в’язень». Однак дедалі біль
 ше осіб шукають порятунку від 
переслідувань. За словами Де
віда Гоука з Комітету захисту 
прав людини в КНДР, близько 
23 тис. північан нещодавно вте
кли до Південної Кореї. Серед 
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23 тис. 
північан  

нещодавно втекли 
до Південної Кореї 

150–200 
тис. 

політв'язнів  
утримують  

у північнокорей-
ських концтаборах
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них сотні колишніх політичних 
та інших в’язнів. Вони приво
зять із собою страшні історії про 
дикі знущання.

Їхні розповіді спонукали Го
ука внести доповнення у свою 
книжку «Прихований ГУЛАГ», 
що 2003 року вперше пролила 
світло на умови рабської праці в 
Північній Кореї. У новому ви
данні зібрано свідчення від 
1970 року про різні види таборів 
примусової праці: «Кванлісо» – 
для політичних в’язнів, звідки 
зазвичай ніхто не повертається; 
«Кехвасо» – здебільшого для 
тих, що відбувають покарання 
як звичайні злочинці; та ізоля
тори для примусово репатрійо
ваних із Китаю. В усіх цих за
кладах, як стало відомо, жор
стоке поводження з в’язнями не
рідко призводить до їхньої 
смерті. В центрах ізоляції по
близу КНР, як повідомляють, 
вагітних північних кореянок, 
котрих запідозрено в сексуаль
них зв’язках із китайцями, зму
шують робити аборт. (У державі 
діє радикальна доктрина про 
расову чистоту.)

Навіть тюремні наглядачі 
намагаються втекти з країни. 
На основі їхніх свідчень і розпо
відей колишніх невільників 
Гоук зробив висновок, що 
близько 150–200 тис. політич
них в’язнів утримують у низці 
концтаборів, які можна поба
чити на мапі Google Earth (щодо 
тих, хто зникає, серед народу 
вживають евфемізм «відпра
вили в гори»). Чимало заточе
них у тюрми мають спотворене 
й покалічене виснажливою пра
цею тіло: працюючи 12 год на 
добу сім днів на тиждень, вони 
отримують настільки мало хар
чів, що їдять пацюків та змій і 
шукають пшеничне збіжжя в 
коров’ячих екскрементах. До 
того ж ходять у лахмітті.

Цілі родини включно з ді
тьми позбавляють волі відпо
відно до статті «провина за 
зв’язок». За наказом Кім Ір Сена 
1972 року, карають три поко
ління зрадників, аби вивести 

«зерно» класових ворогів. В’яз 
нів політичних таборів не судять, 
але гаданих порушників, за сло
вами Гоука, підозрюють у хиб
них діях, хибних думках, хибних 
знаннях, хибних зв’язках чи хиб
ному походженні. Серед злочин
ців – ті, хто не витерли пилюки з 
портрету великого Кіма, були 
дипломатами чи студентами у 
Східній Європі кінця 1980-х, а 
отже, свідками краху соціалізму, 
контактували (зазвичай у Китаї) 
з південними корейцями, а та
кож християни. Північна Ко
рея – світовий лідер за кількістю 
зникнень людей. Жерт  ви ре
жиму відрізані від зов  нішнього 
світу, а нелюдське ставлення до 
них у «народно-демократич
ному» ГУЛАГу перевершило 
умови концтаборів колишнього 
Радянського Союзу.

Свідчення одного з нещо
давніх біженців, Шин Дон Г’юка 
(нове ім’я), моторошно вирізня
ється на тлі інших. Він наро
дився в одному з таборів від ма
тері й батька, які дістали рідкіс
ний дозвіл мати дітей. Зовніш
ній світ уперше побачив 2005-го, 
коли втік із табору у 22 роки. Іс

торію його життя занотував до
писувач The Economist Блейн 
Гарден у новій книжці «Втеча з 
табору № 14». У шестирічному 
віці хлопчик став свідком того, 
як в’язничний учитель забив до 
смерті дівчинку (Шинову одно
літку) за те, що вона ховала в ки
шені пшеничні зернята. Втра
тивши людське обличчя внаслі
док безперервної жорстокості, 
він розповів наглядачам, що 
його мати і брат планують утечу. 
Після кількатижневих тортур за 
підозрою в спільництві він та 
його батько були змушені диви
тися на розправу над рідними. 
За кілька років юнак утік, ви
дряпавшись нагору по тілу 
свого товариша, який загинув 

на дротяній загорожі під елек
тричною напругою.

Тепер у центрі уваги батько 
Шина – Шин К’юн Сьоп. Він 
був ув’язнений 1965 року, і 
дехто вважає, що його могли 
вбити після втечі сина. 3 квітня 
Робоча група ООН з безпідстав
ного затримання подала пети
цію з вимогою терміново звіль
нити його, хоч би яким наїв  
ним було це зусилля. Молодий 
Шин, який зневажав у тюрмі 
старшого за те, що виріс у такій 
жорстокості, тепер оприлюд
нив відео на його честь. Напри
кінці запису лунають слова: «Я 
хочу стати на коліна й вибачи
тися за те, що був черствим і су
ворим. Сподіваюсь, ти вижи
ваєш у таборі, як тільки можеш. 
Я справді вдячний тобі за те, 
що ти дав мені життя».

Ці історії моторошні, але 
іноземці, які мають справу з ре
жимом, рідко порушують дане 
питання. Дехто посилається на 
те, що північні корейці зрива
ють зустрічі, коли заходить 
мова про репресії.

Днями Рада Безпеки ООН 
посилила санкції проти Пхе
ньяна у зв’язку із запуском ра
кети, що, за словами цього ор
гану, порушує заборону щодо 
балістичних ракет. Реакція 
Північної Кореї передбачає, що 
ядерні інспектори Організації 
Об’єд  наних Націй не потра
плять до країни найближчим 
часом, попри лютневу домов
леність про дозвіл на їхній 
в’їзд. Попереду суворіші санк
ції, якщо – багато хто вважає 
це ймовірним – КНДР проведе 
незабаром третє ядерне випро
бовування. Але в царині пра
возахисту такого тис  ку немає. 
Як сказала Роберта Коен, 
очільниця Комітету із захисту 
прав людини в Північній Ко
реї: «У КНДР необхідно зни
щити не лише ядерну зброю, а 
й цілу систему політичних ре
пресій». 
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іммігрантів, які гайнули до кра
їни, зізнавалися, що мобільність 
дуже емоційно обтяжлива. Цей 
стан часто описувався в медич
них журналах як клінічний діа
гноз «ностальгія». 

Історії про спустошливі на
слідки туги за рідним краєм 
були дуже поширеними. 1887 
року у Evening Bulletin of San 
Francisco вийшла стаття під на
звою «Жертва ностальгії: свя
щеник помирає від бажання по
бачити Батьківщину». Там пи 
сали, що преподобний Дж. М. 
МакГейл, який народився в Ір
ландії, став ностальгувати 
після того, як приїхав до Бру
кліна. Незадовго до смерті він 
сказав: «Я сумую за домом. Моя 
країно, я ніколи більше не ступ
 лю на твої зелені береги. Ма
тінко моя, як же я хочу тебе по
бачити». 

Нині щирі розмови з при
воду ностальгії за домівкою – 
рідкісне явище, адже вияв емо
цій зазвичай сприймають як не
зручну перешкоду на шляху до 
особистого прогресу і процві
тання. Через це мовчання скла
дається оманливе враження, що 
мобільність пережити легко. 

Технології також наштовху
ють нас на думку про безболіс
ність міграції. Реклама послуг 

З
а результатами нещодавно 
проведеного опитування 
Gallup World Poll, 1,1 млрд 
людей, або чверть дорос

лого населення Землі, хотіли б 
на якийсь час переїхати жити 
до іншої країни, сподіваючись 
знайти там прибутковішу ро
боту. Ще 630 млн бажають виї
хати назавжди. 

Глобальне прагнення поки
нути рідну країну зумовлене бід
ністю і нуждою, а крім того, ще й 
переконанням у можливості та
кої мобільності. Ті, хто поділяє 
цей космополітичний погляд, 
вважають, що людина може і має 
почуватися як удома будь-де у 
світі, що не варто прив’язуватися 
до конкретного місця. Колись 
таку думку вважали дивним і не
безпечним наслідком Просвітни
цтва, але тепер вона прийма
ється як ключова складова гло
балізованої економіки.  

Мобільність дає можливості 
та прибутки, але й має високу 
психологічну ціну. Досліджу
ючи почуття і досвід мігрантів 
та іммігрантів впродовж майже 
10 років, я виявила, що багато 
тих, хто покинув Батьківщину в 
пошуках кращих перспектив, 
зрештою почуваються не у своїй 
тарілці та в депресії. І зовсім 
мало хто відкрито розповідає 
про те, наскільки боляче їхати з 
рідного дому. 

Такий емоційний стан осо
бливо поширився серед «мо
більних» американців ХХ сто
річчя, однак він позначив відхід 
від минулого. У ХІХ столітті 
американці всіх мастей від пер
шопрохідців до шукачів корис
них копалин, вояків і мільйонів 

Автор: 
Сьюзан 

Дж. Метт

Skype стверджує: «З безкоштов
ними відеодзвінками простіше 
бути разом, навіть якщо ви да
леко». Через заспокійливу ілю
зію пропонованого зв’язку пере
їзд здається не таким важким, 
оскільки ти завжди на відстані 
одного кліка мишкою чи теле
фонного дзвінка від рідних. 

Якби всі технології і послуги 
на кшталт Skype, Facebook, мо
більних телефонів та електро
нної пошти справді могли зці
лити від туги за домом і зро
бити з нас громадян світу, вони 
б вилікували біль, що мучить 
усіх мігрантів ще з часів Одіссеї. 

Понад 100 років тому вирі
шення проблеми вбачалося саме 
в новітніх на той час техноло
гіях. У 1898-му американські ко
ментатори стверджували, що 
серйозних випадків ностальгії 
за домівкою «поменшало в ці дні 
швидкого зв’язку, поширення 
новин і знання географії». 

Але такі заяви виявилися 
вельми оптимістичними, оскіль    
 ки сум за рідним краєм і далі 
вражав багатьох мігрантів. 

Нинішнім технологіям та
кож не вдалося подолати його, 
хоча дослідження Корпорації 
Карнеґі в Нью-Йорку свідчить 
про те, що нині іммігранти під
тримують зі своїми сім’ями тіс

Сучасний 
глобаліст 
хоче 
додому
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ніший зв’язок, ніж колись. У 
2002-му лише 28% з них теле
фонували до рідних щонай
менше раз на тиждень, у 2009-
му – вже 66%. Однак такого 
рівня спілкування недостатньо, 
щоб побороти меланхолію, яка 
часто супроводжує переїзд до 
іншої країни. За результатами 
дослідження 2011 року, опублі
кованого в професійному ме
дичному виданні Archives of 
General Psychiatry (Архіви за
гальної психіатрії), мексикан
ські іммігранти в США на 40% 
частіше відчували депресію і 
неспокій, ніж їхні родичі, що 
залишилися вдома. Чимало ін
ших розвідок фіксують часті ви
падки депресії та «культурного 
шоку» серед решти новоприбу
лих до Америки. 

Рікадо Валенсія, що мігру
вав із Ґвадалахари, – яскраве 
підтвердження такої статис
тики. У 2005-му він вирушив на 
роботу до Невади, щоб заро
бити на виплату іпотеки. Вже в 
день прибуття йому захотілося 
поїхати звідти! Мені він пояс
нив: «Я завжди був дуже близь
ким зі своєю родиною… Мені 
довелося витерпіти, нам дове
лося витерпіти… але мене не по
кидала думка про повернення 
додому». Завдяки електронній 

пошті та дзвінкам він підтриму
вав зв’язок із дружиною і теле
фонував їй по кілька разів на 
тиждень. Але навіть таке регу
лярне спілкування не могло по
долати сильного суму за домів
кою. Зрештою 2009 року він по
вернувся до родини.   

Як і Валенсія, від 20% до 
40% всіх іммігрантів до США 
зрештою повертаються на Бать
ківщину. Вони знають, що Sky
 pe не замінить фізичного пере
бування вдома. 

Цілком можливо, що ці нові 
технології тільки загострюють 
відчуття перебування не у своїй 
тарілці. Марія Елена Ривера, 
психолог із мексиканського міс
 та Тепік, вважає, що технології 
можуть посилювати тугу. Її се
стра Кармен уже 25 років живе 
в Сан-Дієго. З появою недоро
гого телефонного зв’язку вона 
змогла частіше спілкуватися із 
сім’єю, стала дзвонити до Мек
сики щотижня й розмовляти з 
родиною, яка регулярно збира
лася на великі обіди. Кармен за
вжди запитувала, що їли і хто 
прийшов. Технології дали їй 
змогу більше контактувати з 
близькими, водночас постійно 
нагадуючи, що вона далеко. 

Швидкість зв’язку через те
лефон чи інтернет допомагає 
тим, хто далеко від домівки, ді
знаватися про все, що вони про
пустили і що відбулося за час 
їхньої відсутності, створюючи 
ілюзію, що людина може пере
бувати у двох місцях одночасно, 
але разом із тим загострює від
чуття нереальності цього.

Невиліковність туги за Бать
ківщиною свідчить про обмеже
ність філософії космополітизму, 
яка так глибоко лягла в основу 
нашого ринку та суспільства. 
Думка про те, що ми можемо і 
повинні почуватися як удома в 
будь-якому куточку планети, 
ґрунтується на світогляді, який 
возвеличує самотню мобільну 
людину і передбачає легкість 
розлуки чоловіка чи жінки з ро
диною, домівкою і минулим. Од
нак це бачення має мало спіль
ного зі справжніми почуттями, 
адже наша прив’язаність до 
дому, навіть настільки недооці
нена, як тепер, відчувається 
сильно і довго, незважаючи ні на 
що. 

НОСТАЛЬГІЯ.  
Мобільність населення 

в сучасному світі має 
високу психологічну ціну
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Як бути щасливим у мегаполісі

Б
лагоустрій міста немож
ливий без організації 
транспортної системи. 
Щороку десятки тисяч ді

тей гинуть під колесами ма
шин, і все-таки нам це бачиться 
елементом прогресу. Усі ми па
сажири одного корабля «Зем
 ля», але нас розділяють дер
жавні кордони. З усієї планети 
єдиний і найсвятіший про
стір – це наші тротуари. І до 
них треба відповідно стави
тись. Хороше місто – це таке, де 
люди можуть вільно пересува
тися пішки, а не виживати. Аби 
бути щасливими, нам необ
хідно ходити, як птахам літати, 
мати контакт із природою, во
дою, деревами. Особливо це 
важливо для людей похилого 
віку, дітей, інвалідів. Але наші 
міста придатні насамперед для 
водіїв та автомобілів.

Автор:  
Енріке Пеньялоса

До появи машин у широ
кому вжитку Київ був цілком 
придатний для життя. Якщо я 
скажу, що міста без автівок 
найкрутіші, хтось із вас вирі
шить, що я божевільний хіпі. 
Але їх дедалі більше, і нерухо
мість у них найдорожча. Троту
ари не є місцем для парку
вання. Це територія для людей, 
поцілунків, спілкування, дерев 
та зустрічей. Як знайти баланс 
між авто й перехожими – пи
тання не технічне, а політичне. 
У Лондоні мало машин не тому, 
що жителі так хочуть, а тому 
що їх до цього змусили, обме
жи вши в центрі зони для пар
кування. Нормально – це коли 
не авто забирають територію в 
людей, а навпаки.

Київ – красиве місто, що 
має неабиякий потенціал, та 
водночас і багато насущних 
проблем, які слід вирішити. 
Тут пішоходи мусять оминати 
автотранспорт. У Конституції 

май  же будь-якої країни йдеть
 ся про право на життя, але в 
жодній не зазначено права на 
паркування! Це те, чим кожен 
із власників авто має пожерт
вувати в ім’я поваги до люд
ського права ходити пішки. 
«Де я поставлю машину?» – 
запитають вас. Поцікавтесь у 
відповідь: «А де ви складаєте 
свою білизну?»

Якщо торгові комплекси 
розташовані в публічних міс
цях, у центрі, й існують як спо
сіб проведення дозвілля, то 
місто є хворим. «Пане, вам щось 
підказати?» – чемно запитують 
консультанти. «Ні, дякую, я 
просто дивлюся», – симптом 
глобалізації. У Нью-Йорку, в 
Мадриді є безліч крамничок, 
але ви не побачите стількох ве
летенських торгових центрів. 
Приїхавши до Києва, запи
тавши, де тут можна погуляти й 
подивитися на людей, і по
чувши від портьє у відповідь: 

Від редакції
Енріке Пеньялоса –
колишній мер Бо-
готи, президент 
Ради директорів Ін-
ституту транспорту і 
розвитку Нью-Йор-
 ка, один із найвідо-
міших у світі рефор-
маторів міста. За 
його каденції в сто-
лиці Колумбії об-
межили викорис-
тання автомобілів 
та місць для парку-
вання, натомість 
з’явилися широкі 
тротуари, велодо-
ріжки, парки, біблі-
отеки, знизився рі-
вень криміноген-
ності. Пеньялоса 
нещодавно завітав 
до Києва, який роз-
будовується в абсо-
лютно протилеж-
ному напрямку.
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МІСТО 
ДЛЯ ВОДІЇВ. 
У Києві 
пішоходи 
мусять 
оминати 
припарковані 
на тротуарах 
автомобілі

Як бути щасливим у мегаполісі
«Підіть у шопінг-мол на цен
тральній вулиці», – я більше не 
захочу повертатись сюди ні
коли. Площі міст повинні бути 
пішохідною зоною, з кав’ярнями 
та крамничками. Приміром, у 
Німеччині давно прибрали ав
тівки з центрів.

Інвестиції в нові міські ав
тостради є регресивними. Як 
що не зробити місто привабли
вим для існування, чимдалі 
більше людей утікатимуть 
жити за його межі, купувати
муть власні легковики та їзди
тимуть ними на роботу. Вкла
дайте у велосипедні й пішо
хідні маршрути! Коли ми в Бо
готі взялися за міські рефор  ми, 
то замість того, аби створю
вати в бідних кварталах авто
дороги, побудували тротуари, 
адже прагнули показати по
вагу до людських особисто 
стей. Створювати пішохідні та 
веломаршрути значно вигід
ніше і з погляду екології, і з по
зиції матеріальної: так, кошти 
від непрокладених автострад 
ми пустили на спорудження 
дитсадків і шкіл у незаможних 
районах.

Нові мости зумовлюють 
зростання заторів. Міст – це 
горло пляшки. Не варто більше 
зводити автомостів; повірте, у 
вас їх достатньо. Водночас до
давання смуг на дорозі значно 
ефективніше, ніж нарощення 
«поверхів» автостради.

Транспортна система гір
шає, коли населення багатшає. 
Ця проблема поглиблюється з 
кожним роком у всіх американ
ських містах. Тоді як грамотна 
політика перевезень дасть 
змогу розвантажити затори. В 
деяких країнах для громад
ського транспорту є окрема 
смуга, на яку не виїжджають 
приватні авто. Результат: міські 
пасажироперевезення при
швидшуються; пересуватися 
стає зручніше й вигідніше.

Що більше простору відве
дено для машин, то більша їх 
кількість, і навпаки. Система 
Trans  Milenio, запроваджена в 
Боготі, – це щось середнє між 
метро (адже має окремі до

рожні смуги) й автобусом, бо 
зовні цей транспорт, власне, і є 
автобусом із кількома відділен
нями. Окрім іншого, в ньому 
передбачені зруч  ні місця для 
інвалідів. Новий засіб переве
зення не знає заторів і працює 
швидше за рахунок різних ти
пів маршрутів.

Не будуйте магістралей 
уздовж води – інші міста витра
чають мільйони доларів на те, 
аби їх знищити, давши доступ 
до водойм пішоходам. У ХХ сто
літті інженери споруджували 
автодороги понад берегами, 
щоб автомобілі могли зручно 
їхати без перехресть і світлофо

рів. Але у ХХІ-му містобудів
ники по всьому світу усвідо
мили, якої помилки припусти
лись, і відступилися від річок.

Політику творить не місь
кий уряд, а насамперед органі
зовані люди. Куди простіше 
протестувати проти чогось, 
бунтувати, ніж заохочувати й 
підтримувати вдалі проекти 
або пропонувати інновації, – в 
цьому криється чимала по
милка багатьох активістів. Пу
блічне висловлювання думки 
городян дуже важливе для чи
новників і впливає на них, на
віть коли вони щосили вдають, 
ніби це не так. 

УВІМКНУВ ІГНОР. 
Виділені смуги для громадського 

транспорту, які лише з’являються в 
Києві, використовують переважно 
для проїзду та паркування автівок
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1 Житловий 
комплекс, 
Кловський узвіз, 7а

2 Бізнес-центр 
«Метрополь»,  
вул. Московська, 2

3 Житловий 
комплекс 
«Diamond Hill», 
вул. І. Мазепи, 11б

Пастух, щоби вовк не дрімав

«Б
ачите ви гори ці? Яко на цих горах 
засяє благодать Божа…» Для свя
того Андрія Первозванного, чиїм 
іменем у столиці України названо 

храм та вулицю (точніше, узвіз) і якому припи
сують ці слова, то був максимально доступний 
горизонт прогнозу. Апостол ніяк не міг передба
чити, що приблизно через 1950 років по його 
смерті на київських пагорбах пануватимуть геть 
інші еманації, а їхнім матеріальним виразом 
стануть не золоті церковні бані, а неоковирні 
хмарочоси.
Одним із них я милуюся щоранку, коли їду з лі
вого берега в центр мостом Патона, – це в мене 
така емоційна зарядка, «п’ятихвилинка ненави
сті». Силует Києво-Печерської лаври спаскудив 
остаточно й безповоротно цей сорокаповерхо
вий фалос1, який нахабно визирає поруч із Ве
ликою Лаврською дзвіницею, шедевром Ґот
тфріда Йоганна Шеделя. Поряд підростає ще 
один «квадратний тричлен» бізнес-центру2. 
Трохи подалі праворуч нагромадився гігант
ський куб із пілястрами в естетиці перукарні3. 
Про людей, позбавлених музичного слуху, ка
жуть, що їм ведмідь на вухо наступив. Хто й на 
що мав наступити шановним архітекторам, 
щоби вони не побачили 
цього ракурсу й не жахну
лися від побаченого?
Нарешті, схоже, кияни 
прокинулися. Принаймні 
міти  нг минулої суботи 
проти руй  нування Андрі
ївського узвозу дає таке 
відчуття. До цього я, 
страшно сказати, заздрив 
росіянам. Справді, кілька 
років тому корпорація 
«Газпром» вирішила спорудити в Санкт-
Петербурзі свій офіс. Місце вибрали далеко 
від історичного центру, але петербуржці 
вважали неприпустимим, що 400-метрову 
голку буде видно з деяких точок на тлі Ісакіїв
ського собору та Адміралтейства. І міські акти
вісти задовго до мітингу на Болотній, який за
свідчив пробудження в країні громадської ак
тивності, здійняли галас і… домоглися відмови 
від будівництва. Прошу оцінити: в сучасній пу
тінській імперії, у її символічному heartland, на 
батьківщині президента, змусили відступитися 
компанію, яка є уособ ленням фінансової могут
ності цієї імперії! Ось що, власне, означає захи
щати своє місто й – трохи ширше – свою гід
ність.
У киян терпець увірвався, як на мене, дещо за
пізно. Знущання зі столиці, її ландшафту, куль
турного контексту, атмосфери відбувалося не
впинно й цинічно впродовж усіх останніх років. 
Місто втратило назавжди десятки пам’яток – 

від Сінного ринку до садиби Казанського, ще 
більше було понівечено «реконструкцією». Про 
загрозу Андріївському узвозу попереджав не 
лише Тиждень (№ 40/2011), плани «осучас
нення» цієї вулиці детально висвітлювали на
віть у муніципальній газеті «Хрещатик», почи
наючи з 2008 року. Інформації взагалі-то не 
бракувало. Кияни терпіли, а заклики лічених 
героїв-ентузіастів сприймали радше по-
філософськи. Коли ж прокинулися, то заходи
лися передусім таврувати Ахметова.
Навряд чи мене можна запідозрити в симпатіях 
до згаданого вище бізнесмена, але я не схиль
ний звинувачувати в усьому ненажерливих за
будовників. Зрештою, ділова людина має праг
нути до прибутків, це її природа, як природа 
вовка – харчуватися вівцями. Просто пастух має 
не спати, а стримувати вовчі амбіції. Значно 
більше претензій до фахового середовища архі
текторів. Адже всі без винятку скандальні про
екти пройшли затвердження Містобудівної 
ради, на них є візи Головархітектури, Держарх
будконтролю, Укрдержбудекспертизи, Мін
культу… хотів ще згадати, пардон, Київраду, але 
тут мені самому стало смішно. 
Так, архітектори в масі своїй публіка не вельми 

доросла. Згадаймо Льо 
Корбюзьє, який мріяв по
ставити в Парижі на 
місці історичного центру 
кільканадцять циклопіч
них башт – таке собі 
«Місто сонця». Природа 
зодчого – прагнути само
ствердження в міру фан
тазії й таланту, а серед 
наших корбюзьє, будьмо 
відвертими, поки що не 

спостерігається ані Нормана Фостера, ані 
Захи Хадід. Ось вони (надто старше поко
ління, травмоване обмеженнями радян

ських будіндустрії та БНіПів) дорвалися й кай
фують, як уміють. Що ж до природи контролю
ючих інстанцій (байдуже, в старому наборі чи у 
варіанті торішнього закону про регулювання 
містобудівної діяльності, який перерозподілив 
потоки на користь центру), то про неї краще по
мовчати.
Тепер єдине сподівання на те, що сучасні, тве
резі, освічені й відповідальні люди, котрі зібра
лися минулої суботи на мітинг на Михайлів
ській площі, зорганізуються на постійній основі 
й перетворяться на пастуха, який безкомпро
місно каналізуватиме подальше варварство. Бо 
інакше вже завтра черговий вовк (точніше, ко
зел – байдуже, забудовник, архітектор чи чи
новник) заміриться не лише на Гостинний двір, 
а й на Святу Софію. По них усього надійся. А по 
нас? 

ЗНУЩАННЯ Зі СТОЛИЦі,  
її ЛАНДШАФТУ, 

КУЛьТУРНОГО КОНТЕКСТУ, 
АТМОСФЕРИ ВіДБУВАЛОСЯ 

НЕВПИННО й ЦИНіЧНО 
ВПРОДОВж УСіХ ОСТАННіХ 

РОКіВ

Автор:  
Юрій 

Макаров
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Польський Інститут у Києві та Книгарня «Є» запрошують на зустріч із польським 
Уповноваженим із прав дитини Мареком Міхаляком у межах проекту 
«Європейський досвід: Польща».

Наш гість – МАРЕК МІХАЛЯК

Генеральний інформаційний партнер ВХІД ВІЛЬНИЙ

МАРЕК МІХАЛЯК – випускник факультету соціальної педагогіки, понад 20 років працює з дітьми. 2008-го
обраний Сеймом РП на посаду Уповноваженого з прав дитини.
У 1987–2008-му очолював Товариство друзів хворих дітей «Серце», яке допомагає неповносправним 
хлопчикам та дівчаткам. Наймолодший в істор  кавалер Міжнародного ордена посмішки, який присуджують 
за дарування радості малюкам. Автор текстів пісень для дітей та молоді.
Відповідаючи на запитання про головні гріхи проти дітей, сказав таке: зачасто сприймаємо їх як речі, зарідко 
цікавимося їхньою думкою, не вміємо попросити вибачення в них, коли помиляємося.
Уповноважений із прав дитини – особа, яка стоїть на варті прав неповнолітных, прописаних 
у Конституц  Республіки Польща, Конвенц  про права дитини та інших законодавчих документах, щодо 
дотримання відповідальності, прав та обов’язків батьків. Виконуючи свої функц , Уповноважений керується 
благом дитини і враховує, що природним середовищем для � розвитку є родина.
«Європейський досвід: Польща» – цикл зустрічей із видатними особистостями, котрі мають вплив 
на функціонування держави, створення образу Польщі у світі.

16|05|2012
(середа) 

18:00
Книгарня «Є»
Київ, вул. Лисенка, 3
(ст. м. «Золоті ворота»)

ПОЛЬЩА



П
ісля поразки Німеччини 
в Першій світовій війні 
та підписання в червні 
1919 року принизливого 

Версальського договору вся зо
внішньополітична діяльні  сть 
Берліна була спрямована на до
сягнення єдиної мети – виходу 
з міжнародної ізоляції, здо
буття повної внутрішньої неза
лежності й самостійного визна
чення свого зовнішнього курсу. 
Повоєнна слабкість Веймар
ської Республіки змушувала 
уряд шукати союзників на між
народній арені для реалізації 
своїх економічних проектів і 
дипломатичних планів щодо 
перегляду умов Версальського 
миру. Втративши всі заморські 
колоніальні володіння, Берлін 

звернув увагу на посталу після 
падіння імперії Романових та 
громадянської війни радянську 
Росію як потужну сировинну 
базу та ринок збуту для влас
них товарів.

Водночас поруйнована 
після Першої світової та гро
мадянської воєн більшовицька 
Росія, прагнучи відбудувати 
свою промисловість, конче по
требувала  обладнання, нових 
технологій та спеціалістів. 
Тож не дивно, що співробітни
цтво з німцями стало для біль
шовиків надзвичайно плідним 
і корисним. У політичному 
плані для обох сторін це був 
крок до виходу з міжнародної 
ізоляції, а для Берліна ще й 
своєрідний «козир» у великій 

грі з країнами-перемож ни-
цями.

КРУТЕ ПіКЕ
У 1921 році держави Антанти за
пропонували уряду Владіміра 
Лєніна взяти участь у міжна
родній конференції для врегу
лювання спірних питань, пов’я-
заних з економічними претен
зіями Заходу до Кремля. У ви
падку їх прийняття європейські 
країни обіцяли офіційно ви
знати більшовицький режим. У 
квітні 1922-го розпочала роботу 
Генуезька конференція, в якій 
узяли участь 29 держав, зо
крема Росія, Велика Британія, 
Франція і Німеччина.

Західні уряди висунули Мо
скві спільні вимоги: компенсу

Континентальний союз
Рапалльський договір між Веймарською Республікою та радянською 
Росією відкрив шлях до відродження німецької військової потуги 
після Першої світової війни

Автор:  
Андрій 
Руккас

ВИГІДНІ ПАРТНЕРИ. 
Німецький канцлер 
Карл Йозеф Вірт 
з радянськими 
представниками 
Лєонідом Красіним, 
Ґєорґієм Чічєріним та 
Адольфом Йоффе  
у Рапалло  
16 квітня 1922 року 

50|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 17–18 (234–235) 27.04–10.05.2012

СпАДоК|НімЕЦьКО-рАДЯНсьКА співпрАЦЯ



КУРС НА 
БЕРЛІН. 
Ґєорґій Чічєрін 
та Ніколай 
Крєстінскій 
у німецькій 
столиці.  
1925 рік    

НАЛАГОДИВШИ 
ДИПЛОМАТИЧНі КОНТАКТИ, 
НіМЕЧЧИНА й РАДЯНСьКА 
РОСіЯ ЗМОГЛИ РАЗОМ 
ПРОТИСТОЯТИ ЗАХіДНИМ 
ДЕРжАВАМ

вати борги царського й Тимча
сового урядів (18 млрд руб. зо
лотом), повернути націоналізо
вану більшовиками західну 
власність на території колиш
ньої Російської імперії, скасу
вати монополію на зовнішню 
торгівлю, відкрити дорогу іно
земному капіталу і припинити 
революційну пропаганду в їхніх 
країнах.

Зі свого боку, червоний уряд 
висунув зустрічні умови: від
шкодувати збитки, спричинені 
іноземною інтервенцією в роки 
громадянської війни (39 млрд 
руб.), забезпечити широке еко
номічне співробітництво на під
ставі довгострокових західних 
кредитів, прийняти радянську 
програму загального скоро
чення озброєнь і заборони 
«найбільш варварських» мето
дів ведення війни. Врешті-
решт, через взаємну неготов
ність до політичного компро
місу переговори зайшли у глу
хий кут.

Однак під час конференції 
окреслився розкол у західному 
таборі. Німеччина внаслідок 
свого скрутного політичного 
та економічного становища ви
рішила піти на одностороннє 
співробітництво з більшови
ками. 16 квітня 1922-го в міс
течку Рапалло поблизу Генуї 
між радянським наркомом за
кордонних справ Ґєорґієм Чічє
ріним і німецьким міністром 
закордонних справ Вальтером 
Ратенау було підписано дого
вір.

Цей документ передбачав 
встановлення в повному обсязі 
дипломатичних відносин між 
РСФРР і Веймарською Республі
кою. Сторони навзаєм відмов
лялися від посягань на компен
сацію воєнних витрат і збитків. 
Берлін визнав націоналізацію 
німецької власності в радян
ській Росії і відмовився від 
будь-яких претензій до Москви. 
Дві країни визнали принцип 
найбільшого сприяння як осно-
 ву для політичних та економіч
них відносин між собою, зо-
бов’язались активно розвивати 
господарські контакти. Договір 
був безтерміновим. 5 листопада 
1922 року його дія була поши
рена на три інші радянські рес
публіки – Україну, Білорусь та 
Закавказьку Федерацію, що не
вдовзі разом із Росією об’єд-
нались у Радянський Союз.

МіРА ЗБЛИжЕННЯ
Значення підписаного в Рапал-
 ло радянсько-німецького до  го-
вору було надзвичайно вели
ким для обох сторін. Він став 
однією з перших міжнародних 
угод, укладених Берліном по 
завершенні світової війни на 
основі принципів рівності, вза
ємовигідного співробітництва та 
невтручання у внутрішні спра-
 ви. Документ практично втілю
вав у життя ідею мирного спі
віснування між двома держа
вами, заклавши основу для роз
витку та зміцнення їхніх полі
тичних та економічних відно

син у міжвоєнний період. Не
сподіване зближення з більшо
вицьким урядом відкривало пе
ред Німеччиною перспективу 
швидкого відновлення еконо
міки завдяки підтримці вигід
них торговельних контактів із 
РСФРР та «братніми» радян
ськими республіками.

Нарешті, договір виводив Ні
меччину з міжнародної ізоляції, 

забезпечував їй умови для ефек
тивного тиску на країни Ан
танти з метою перегляду ними 
зовнішньополітичного курсу у 
відносинах із Берліном. Рейхс-
канцлер Карл Йозеф Вірт (май
бутній лауреат Сталінської пре
мії за зміцнення миру) навіть за
явив про початок повороту в зо
внішній політиці Німеччини.

Водночас радянським пред
ставникам у Рапалло вдалося 
досягнути прецеденту міжна
родного визнання свого уряду з 
боку однієї з провідних держав 
Західної Європи, що відіграло 
функцію ланцюгового паса, 
який привів у рух механізм ди
пломатичного визнання біль
шовицької диктатури держава-
 ми Заходу й пришвидшив за
кінчення періоду ізоляції ра
дянської Росії на зовнішній 
арені.

РОЗБИВАЮЧИ  
ЛАНЦЮГИ ВЕРСАЛЯ
Однак Рапалльський договір у 
самій Німеччини був сприйня
тий позитивно аж ніяк не всіма. 
Проти нього виступили пред
ставники найбільших концер
нів, військового лобі та правої 
соціал-демократії. Міністр за
кордонних справ Вальтер Рате
нау, який підписав договір, був 
убитий терористами з правої 
бойової організації. Проти ра-
дянсько-німецької угоди висту
пили уряди дев’яти держав, зо
крема Великої Британії та Фран
ції. Своєю нотою у відповідь Ні
меччина оголосила, що не може 
відмовитись від узятих на себе 
зобов’язань перед радянською 
стороною.

Така наполегливість і твер
дість позиції Берліна пояснюва
лася насамперед зацікавленістю 
представників німецького гене
ралітету у військовій співпраці з 
радянською Росією. Перший ко
мандувач і фактичний організа
тор Рейхсверу (збройних сил 
Веймарської Республіки) гене
рал Ганс фон Сект свого часу за
являв: «Тільки в міцному зв’язку 
з Великоросією Німеччина збе
рігає шанси на відновлення 
свого статусу великої держави… 
Англія і Франція бояться союзу 
двох континентальних держав і 
намагаються запобігти йому в 
усілякий спосіб. Таким чином, 
ми прагнемо до нього всіма си
лами… Наша політика стосовно 
як царської Росії, так і держави 

У танковій  
школі «Кама»  
в Казані курс  

навчання пройшли 

30 
офіцерів-танкістів 

Рейхсверу
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на чолі з Колчаком та Дєнікіним 
була б незмінною. Тепер дове
деться миритися з радянською 
Росією – інакшого виходу в нас 
немає». В іншій промові генерал 
висловився ще відвертіше й пря
міше: «Якщо Німеччина стане 
на бік Росії, вона зробиться не
переможною, адже інші дер
жави будуть змушені тоді раху
ватися з Німеччиною, не мо
жучи не зважати на Росію».

ДРУжБА  
НА КОРИСТь ВійНИ
У травні 1921-го, майже за рік до 
укладення Рапалльського дого
вору, між співробітниками Мі
ністерства оборони Німеччини 
та більшовицькими військо
вими представниками розпоча
лися секретні переговори, цен
тральною темою яких стала до
помога Берліна у зміцненні ра
дянської військової промисло
вості (для створення модерної 
і потужної армії більшовики 

конче потребували масштабної 
технічної підтримки та фінан
сових вливань із-за кордону). 
Москва розраховувала за допо
могою німецьких субсидій за
класти основи власної авіацій
ної, хімічної та інших ВПК.

У німців були свої розра
хунки щодо цього. Росіяни не 
брали участі в підписанні Вер
сальського договору, а тому не 
були зацікавлені в його під
тримці, зокрема коли йшлося 
про мілітарні обмеження Ні
меччини. Величезні природні 
багатства Росії, а також полі
гони, віддалені від допитливих 
очей західних спостерігачів, 
створювали ідеальні можли
вості для підготовки офіцер
ських кадрів Рейхсверу, роз
робки й випуску озброєнь, забо
ронених мирними договорами. 
Саме з огляду на це німці вия
вили підвищену зацікавленість 
у веденні офіційних перемовин 
із радянськими представни

ками. Про їх перебіг команду
вач збройних сил Веймарської 
Республіки генерал Ганс фон 
Сект особисто інформував кан
цлера Карла Вірта. Переговори 
з московськими військовими 
емісарами завершилися 11 серп-
 ня 1922 року підписанням се
кретних домовленостей. У лис
топаді того самого року між 
більшовицьким урядом і фір
мою Junkers було укладено 
угоду про будівництво у підмос
ковному містечку Філях авіа
ційного заводу.

Для розширення контактів 
у військовій сфері в лютому 
1923-го Берлін направив до Мо
скви делегацію на чолі з генера
лом Гассом, керівником одного 
з відділів Міністерства обо
рони. Результатом цього візиту 
став договір про будівництво хі
мічного заводу з виробництва 
отруйних речовин (акціонерне 
товариство «Берсоль»). Через 
два місяці було підписано ще 
одну угоду, яка передбачала ре
конструкцію російських вій
ськових заводів і постачання 
артилерійських снарядів для 
Рейхсверу. Для координації ді
яльності німецьких компаній у 
радянській столиці під непри
мітною назвою «Московский 
центр» запрацювало представ
ництво Рейхсверу на чолі з пол
ковником Гансом фон Томсеном 
(псевдонім – фон Ліц).

У липні 1925-го в Липецьку 
для підготовки німецьких льот
чиків і парашутистів організу
вали авіаційну школу. Наступ
ного року в інтересах співпраці 
з Рейхсвером розпочалося бу
дівництво двох аерохімічних 
полігонів під Москвою та в Са
ратовській області, а також тан
кової школи в Казані. Водночас 
планували, що німецький суд
нобудівний концерн Blohm und 
Voss візьметься за реконструк
цію заводу підводних човнів у 
Миколаєві.

Паралельно відбувались ре
гулярні обміни військовими 
фахівцями, а до радянських 
конструкторських бюро (авіа
ційних, машинобудівних, арти
лерійських, танкових, хімічних) 
направляли німецьких спеціа
лістів. У Берліні стажувалися 
відомі червоні воєначальники 
Міхаіл Тухачєвскій, Ієронім 
Уборєвіч, Авґуст Корк. Водно
час в СРСР навчалися німецькі 
генерали Вальтер фон Браухіч 

ШКОЛА 
ХІМІЧНОЇ 
ВІЙНИ. 
Німецька 
делегація на 
засекреченому 
об'єкті 
Рейхсверу 
«Томка»  у 
Саратовській 
області, де 
проводилися 
випробування 
отруйних 
речовин 

ЗАПАСНА БАЗА. 
Закуплені таємно в Нідерландах 

літаки-винищувачі  
Fokker стали основною 

матеріальною базою для 
проведення навчань німецьких 

пілотів у Липецькій авіашколі    

У Липецькій авіа-
школі у 1925–1933 
роках було підго-

товлено  

120 
німецьких 
льотчиків-

винищувачів  

і 100 
пілотів-

спостерігачів
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(майбутній головнокомандувач 
сухопутних військ Вермахту), 
Вальтер фон Райхенау (коман
дувач 6-ї армії під час прове
дення операції «Барбаросса»), 
Вільгельм Ліст (учасник бліц
кригів проти Польщі та Франції 
у 1939–1940 роках), Гайнц Ґуде
ріан (командувач 2-ї танкової 
групи під час нападу на СРСР у 
1941-му). Вищі офіцери Веймар
ської Республіки Ганс фон Сект, 
Курт фон Шляйхер і Вернер 
фон Бломберґ брали активну 
участь у розробці статутів Чер
воної армії.

На виконання угод із Мо
сквою 1922–1923 років Німеч
чина, зокрема Рейхсвер, нама
галася стати для Радянського 
Союзу головними постачальни
ками в авіаційній та хімічній 
галузях, закріпивши за собою 
панівний вплив на відповідні 
сектори більшовицької промис
ловості. Починаючи від 1925-го, 
двостороннє співробітництво 
стало переходити на інший рі
вень: німці почали докладати 
більших зусиль, аби досягти 
максимального впливу на Чер
вону армію (її організацію, так
тичну підготовку тощо).

ЛОГіКА іНТЕРЕСіВ
Радянсько-німецькі відносини 
до приходу Гітлера у 1933-му 
будувались на взаємовигідних 
і взаємонеобхідних засадах. 
Обопільне тяжіння пояснюва
лось тим, що, налагодивши ди
пломатичні контакти, Німеч
чина й радянська Росія змогли 
разом протистояти західним 
державам. Веймарська Респу
бліка, відчуваючи необхідність 
співробітництва з більшови
ками, не тільки відмовилась 
від інтервенції в Росію на по
чатку 1920-х, а й зміцнила 
дружні стосунки з нею, уклавши 
Рапалльський договір, чим, зо
крема, змусила країни Ан
танти спочатку обмежити по
воєнні санкції, а пізніше й пе
реглянути їх на німецьку ко
ристь.

Своєю чергою, радянська 
Росія, перебуваючи у стані між
народної блокади та ізоляції, 
знайшла в Німеччині вигід
ного економічного партнера. 
Берлін вдалими дипломатич
ними кроками зміг добитися 
максимальної користі цих від
носин, вправно обходячи на
кладені Версалем обмеження.

Для Веймарської Республі  ки 
Радянський Союз був єдиним 
рівним і повноцінним партне
ром, із яким вона могла прово
дити свою зовнішню політику 
до 1933 року. Найкращим дока
зом цього стало таємне вій
ськове співробітництво, яке під
готувало надійний ґрунт для 
відродження німецької мілі
тарної потуги після Першої сві
тової, з одного боку, та модерні

зації більшовицького ВПК, із 
другого. Укладений у серпні 
1939-го пакт Ріббентропа – Мо
лотова, за яким два диктатори, 
Гітлер і Сталін, поділили Цен-
трально-Східну Європу й роз
почали Другу світову війну (хо -
ча не одночасно), став логічним 
продовженням політики німець -
ко-радянського зближення 1920-х 
років. 

ДЛЯ ВЕйМАРСьКОї 
РЕСПУБЛіКИ РАДЯНСьКИй 
СОЮЗ БУВ ЄДИНИМ РіВНИМ 
і ПОВНОЦіННИМ ПАРТНЕРОМ 
ДО 1933 РОКУ
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Воскресіння міфу про «матч смерті»

Державне агентство Ук 
раїни з питань кіно із де
якими обмеження  ми, 
але все-таки видало 

прокатне посвідчення скандаль
ному фільму «Матч» російсько-
українського виробництва з бю
джетом $10 млн. Стрічка викли
кала шквал критики з боку ві
тчизняної громадськості, істори
ків та незалежних кіноекспертів 
через антиукраїнський харак
тер, її сюжет побудований на 
пропагандистському міфі родом 
із СРСР. Кілька громадських ор
ганізацій звернулися до міністра 
культури з вимогою взагалі за
боронити прокат фільму на те
риторії України. Своєю чергою, 
його продюсери звинуватили в 
організації кампанії проти 
фільму міфічних українських 
«ультранаціоналістів». 

Основою сюжету «Матчу» 
обрано сумнівний з погляду іс
торії епізод війни: гра між укра
їнськими та німецькими футбо
лістами в окупованому гітлерів
цями Києві 1942 року. Автори 
кінопродукту стверджують, що 
напередодні Євро-2012 хочуть 
виховати в українців почуття 
патріотизму та гордості за своє 
історичне минуле. Однак усі 
спроби віднайти у фільмі істо
ричне підґрунтя натикаються 

Автор:  
Олег 

Слабоспицький

на тенета радянських міфів, які 
вкотре намагаються поширю
вати в Україні наші сусіди.  

Як завжди, у відповідь на всі 
закиди в недостовірності висвіт
лених історичних фактів про
дюсери наголошують на худож
ній складовій фільму. Водночас 
допрем’єрні покази та кадри з 
трейлеру свідчать про проти
лежне. Чого тільки вартий той 
факт, що в стрічці українською 
мовою розмовляють лише київ
ські поліцаї, у той час як пере
січні мешканці міста російсько
мовні. Також усі колаборанти 
носять жовто-блакитні пов’язки 
(хоча 1942 року такими вже не 
послуговувалися), одну з яких, 
до речі, надягнув Остап Ступка. 
Йому не вперше зніматися в не
однозначних російських філь
мах: кілька років тому актор зі
грав кровожерливого вояка 
УПА у «Мы из будущего-2». 

Що ж насправді відбувалося в 
1942 році? У часи німецької оку
пації спортивне життя в Україні 
справді не переривалося: було зі
грано понад 150 футбольних мат
чів, відомі навіть випадки прове
дення боксерських поєдинків. 
Водночас окупанти налагоджу
вали культурне життя й усі зма
гання відбувалися у відносно 
спокійній атмосфері.

22 червня 1941 року матчем 
між «Динамо» та «ЦСКА» мали 
відкривати «Сталінський Респу
бліканський стадіон» (сучасний 
«Олімпійський»). Однак, зважа
ючи на початок війни, більшість 
футболістів записалися добро
вольцями до Червоної армії, і 
тільки деякі з них залишились у 
Києві після вступу до міста час
тин Вермахту.  

Треба було заробляти на 
життя в умовах німецької окупа
ції, тому багато відомих спортс
менів влаштувалися на роботу 
на хлібозавод до чеха Йозефа 
Кордика (був зарахований до ка
тегорії «фолькс  дойче». – Ред.), 
який особливо захоплювався 
футболом. Зі складу спортс  ме 
нів-робітників (вісім динамівців 
і три гравці з київського «Локо
мотива») було укомплектовано 
команду «Старт», яка тренува
лася на стадіоні «Зеніт». Іноді 
стверджують, що вони грали в 
червоній формі, щоб підкрес
лити свою відданість Країні Рад, 
однак це нісенітниця, яку згодом 
спростували самі гравці. 

Загалом команда провела 10 
матчів: 7 червня – проти україн
ського «Руху» (рахунок 7:2); 21 
червня – з командою угорських 
вояків (6:2); 28 червня – зі збір
ною німецької артилерійської 
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У РОЛІ 
ЯНИЧАРА. 
Участь Остапа 
Ступки у 
зйомках 
російських 
стрічок із 
відвертим 
антиукраїнсь  - 
ким підтекстом 
уже стала 
певною 
традицією

УСі СПРОБИ ВіДНАйТИ 
У ФіЛьМі іСТОРИЧНЕ 
ПіДҐРУНТЯ НАТИКАЮТьСЯ НА 
ТЕНЕТА РАДЯНСьКИХ МіФіВ 

Воскресіння міфу про «матч смерті»

частини (7:1); 5 липня – з київ
ським «Спортом» (11:0); 17 лип
 ня – з командою німецьких за
лізничників RSG (6:0); 19 лип
 ня – з угорськими гонведами 
МSG Wal (5:1); 26 липня – матч-
реванш проти угорської GK 
SZERO (3:2); 6 серпня – з коман
дою німецьких зенітників 
Flakelf (5:1); 9 серпня – матч-
реванш із зенітниками (5:3); 16 
серпня – матч із «Рухом» (8:0).

Офіційна радянська історіо
графія будувала міф «матчу 
смерті» навколо матчу-ре  ван  шу 9 
серпня. Пропаганда перекону
вала, що українці грали зі спеці
ально тренованою командою 
Luft  waffe, коли насправді з Flakelf 
(збірною рядових зенітників, 
льотчиків і механіків київського 
аеродрому). Спогади очевидців 
Макара Гончаренка та сина фут
боліста Михайла Путистіна 
спростовують свідчення про 
грубу провокативну поведінку 
німців на полі, понад те, після 
матчу обидві команди розі
йшлися по домівках. Ну і головне 
твердження – українці виграли 
матч, за що були розстріляні нім
цями. Це не відповідає дійсності, 
адже футболісти зіграли свій 
черговий матч 16 серпня. 

Справді, після згаданих пере
можних ігор 18 серпня 1942 року 

сімох членів команди хлібозаводу 
№ 1 запроторили до Сирецького 
концтабору. Причини арештів 
спортсменів донині точно неві
домі. Є кілька версій. На думку 
тренера команди «Рух» Швецова, 
вони сталися після гри з коман
дою «Старту», внаслідок якої вия
вилося, що в останній грали ко
лишні динамівці, які були аген
тами НКВС. Іншою причиною на
зивають крадіжку з хлібозаводу 
борошна, у чому звинуватили 
футболістів. Через півроку, 24 лю
того 1943-го, після чергової акції 
комуністичного підпілля в Києві 
німці розпочали масові роз
стріли, жертвами яких за збігом 
обставин стали три динамівці: 

Олексій Клименко, Іван Кузь
менко та Микола Трусевич.  

По-різному склалася по
дальша доля футболістів «Стар
 ту», однак вона не була безпосе
редньо пов’я  зана з рахунком 
матчу, зіграного 9 серпня. Деякі 
зі спортсменів були залучені до 
примусової праці на підприєм

ствах Києва, декого розстріляли 
за належність до НКВС, а двоє з 
них (Георгій Тимофєєв і Лев 
Гундарєв) навіть служили в ні
мецькій поліції, за що згодом їх 
репресувала радянська влада.

Очевидно, що українській 
владі до смаку подібного штибу 
російські кінострічки з осучасне
ною інтерпретацією радянських 
міфів про Другу світову війну. 
Оскільки урочиста підготовка до 
святкування 9 травня вже неофі
ційно розпочалася (нещодавно 
стартувала «міжнародна герої 
ко-патріотична акція» «Георгіїв
ська стрічка-2012», організато
ром якої виступає такий собі 
«Загальновійськовий союз Укра
їни»), а влада ще торік у грудні 
запланувала провести безко
штовний показ художніх і доку
ментальних фільмів про «Вєлі
кую Отєчєствєнную вой  ну» в кі
нотеатрах і культурних закладах 
державної та комунальної влас
ності, допуск «Мат  чу» до про
кату в Україні був прогнозова
ний. Попри чергову порцію соці
ального популізму, електо
ральна підтримка партії влади 
все ще на критично низькому 
рівні, а отже, необхідно термі
ново, як це траплялося раніше, 
мобілізовувати «отєчєствєнний» 
ресурс. 
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Згинуть наші воріженьки?

Автори:  
Віталій  

та Дмитро 
Капранови Г

ромадські активісти оголосили міністра 
культури України ворогом української 
культури. Як казав Жванєцкій, що охоро
няєш, те і маєш. Підстава – дозвіл на зне

сення будинків на Андріївському та постанова 
про скасування українського дубляжу.
Днями давали з цього приводу інтерв’ю яко
мусь російському виданню і раптом почули: 
«Ворог культури? А це не нагадує «ворогів на
роду»?» Й одразу згадалися буремний 2007-й, 
збори «Україна – зона культурного лиха», де це 
високе звання було затверджено, та аргумента
ція противників, мовляв, не треба шукати во
рогів, бо нагадує 1937 рік. Виявляється, це ха
рактерно не тільки для української, а й для ро
сійської інтелігенції.
Ну що ж, настав час розібратися з питанням во
рогів. Бо виходить парадоксальна ситуація: во
роги є, але називати їх так не можна. Ось ві
зьмімо, наприклад, міністра Табачника. Як 
кваліфікувати його дії щодо української мови і 
культури? Є пропозиція вважати їх ворожими.
Ну а як назвати того, хто чинить ворожі дії? 
І взагалі чи гріх назвати ворога ворогом, а 
друга другом?
Звісно, коли хтось грабує вас особисто, ви маєте 
право боронитися всіма доступними засобами 
включно з підручними вилами. А якщо нищать 
культуру? Як їй захищатися? Культура і мисте
цтво оперують образами, словами, емоціями, 
то чим вони мають боронитися? Тими самими 
словами та образами. Не вилами ж, справді. 
Влучне слово іноді буває сильнішим за зброю – 
не будемо тут цитувати Лесю Українку, бо всі її 
в школі вчили.
Отже, назвати людину артистом – це одне, а до
дати слово «народний» – виходить зовсім інше. 
Звання – традиційна царина культури, мабуть, 
із княжих часів, коли існували «придворні» 
музиканти, мудреці, поети. І в наш час є На
родні художники, Заслужені діячі, Лауреати 
премії. То чому не може існувати звання Во
рога, якщо людина насправді заслужила?

Інше питання – чому в теперішньому уряді так 
багато Ворогів української культури? Нагада
ємо, що Азаров і Табачник були удостоєні цього 
звання ще 2007 року за те, що виганяли з при
міщень музеї, театри, книгарні, архіви. Тепер 
до них приєднався Кулиняк – відповідно до ре
золюції на акції протесту (проти скасування 
українського дубляжу. – Ред.) під Кабміном. 
Ну а ті, хто не був на ній, можуть додати свій 
голос в інтернеті, на сайті «Україна – зона 
культурного лиха».
От скажіть, що можна вимагати від людини, 
якій президент велить заграти на зустрічі з по
пами, а у відповідь чує: «Так точно»? Ми не пи
татимемо, що вимагати з таких попів, які без 
лабухів не можуть зустрітися з президентом. 
Але міністр! Міг би і гідність мати.
Великої популярності на YouTube зажив ролик, 
де Михайло Кулиняк, затиснувши між ніг 
смичка, весело грає на скрипці за допомогою 
характерних рухів руками і стегнами. Картина 
варта пензля Тулуз-Лотрека! Здається, саме це 
вміння і лежало в основі рішення про призна
чення скрипаля міністром. Бо хто ж іще гра
тиме, коли президент зволить бухати з по
пами? Це ж уже не директор автобази! Тут зви
чайним лабухом не обійдешся, тут міністра да
вай, та ще й із приколом.
Ну а далі все відбувається автоматично. «Чєво 
ізволітє? Мурку? Чи Андріївський знести? Так 
це ми запросто». Кримінальна система коорди
нат, у якій виросла наша влада, не включає по
нять «історія», «культура», там усе впирається 
в «бабло» і «дєвок».
Тільки от керувати країною в цих координатах 
неможливо. Бо хоч що будуй, а виходить бор
дель. Хоч що грай, а виходить «Мурка», хоч що 
скажи, а виходить нецензурно.
Але історія – річ серйозна, і вона все розстав
ляє на свої місця. Ми не довідаємося, хто грав 
«Мурку» князю Ярославу чи Мазепі. Зате зна
ємо твори, які, попри ризики владного незадо
волення, говорять нам правду: і «Слово о 
полку Ігоревім», і літописи Граб’янки, Ве
личка, Самовидця. Не кажучи вже про більш 
свіжу історію, у якій люди, що кажуть правду, 
змогли розвалити велику і потужну радянську 
імперію.
Тому не будемо нітитися сказати ворогам, що 
вони вороги, а друзям – що вони друзі. І не лая
тимемо всіх огульно, але віддамо належне за 
зроблене. Скасував Кулиняк дубляж, дозволив 
зламати Андріївський, отже, ворог культури. 
Якщо розкається, поверне дубляж, відновить 
пам’ятки, знімемо з нього це ганебне звання. 
Нічого особистого, тільки за документами. Як 
це і має бути.
Проте до історії Михайло Кулиняк уже ввій
шов. Як перший у світі міністр культури, ко
трого оголосили ворогом цієї самої культури. 
Це рекорд, вартий книги Гіннесса. 
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27 квітня – 13 травня
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

|| Київ (вул. Лисенка, 3):
7 травня, 17:30 – презентація книжки Тетяни Павлової «Василь 
Єрмілов жде весну».
8 травня, 18:00 – лекція Олени Певної «Зворотна археологія» 
та реставрація пам’яток Київської Русі в Україні: Приклад 
Кирилівської церкви в Києві».
10 травня, 18:00 – обговорення книжки Алли Татаренко 
«Поетика форми в прозі постмодернізму (досвід сербської 
літератури)». 

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
30 квітня, 18:00 – відкриття виставки живопису Юрія Писаря 
«Звук кольору».
3 травня, 18:00 – презентація книжки Володимира Єшкілєва 
«Усі кути трикутника». 
5 травня, 9:00 – літературні тренінги в межах мистецького 
проекту «G5».
5 травня, 16:00 – презентація книжок «Маргаритко, моя квітко» 
Крістіне Нестлінґер та «Позолочена рибка» Барбари 
Космовської.
8 травня, 19:00 – перегляд програми відеоарту «Місто-2012».
10 травня, 18:00 – презентація книжки прози поета Андрія 
Любки «Кілер».

|| Львів (просп. Свободи, 7):
27 квітня, 18:00 – презентація книжки Даніела Кайзера 
«Дисидент Вацлав Гавел» за участю автора.
28 квітня, 18:00 – презентація книжки для підлітків Барбари 
Космовської «Позолочена рибка» 
3 травня, 18:00 – дискусія довкола книжки Ярослава Грицака 
«Страсті за націоналізмом» за участю Ярослава Грицака, 
Леоніда Зашкільняка, Юрія Зайцева, Василя Расевича.
4 травня, 18:00 – презентація у межах проекту «Country Days»: 
День Польщі.
7 травня, 18:00 – зустріч із сербським письменником Савою 
Дам’яновим.
8 травня, 17:00 – Каменярівський вівторок: презентація 
новинок видавництва «Каменяр».
10 травня, 18:00 – презентація списку фіналістів літературної 
прем� «Великий їжак». Учасники: Михайло Григорів, Юрій 
Бедрик, Роман Скиба та ін.

|| Харків (вул. Сумська, 3):
28 квітня, 19:00 – дискусія на тему «Чи вплине Євро-2012 на 
Україну та � подальший розвиток». 
1 травня, 18:30 – перегляд кінострічки «Для домашнього 
огнища» режисера Бориса Савченка. 
4 травня, 18:00 – гра «Them and us»: розвиваємо навички 
комунікац� англійською мовою.
8 травня, 18:30 – дискусія «Як досягти мети без «синців».
9 травня, 16:00 – дискусія «Березіль і березільці очима 
нащадків». Учасники: Галина Федорець, Марина Черкашина, 
Віктор Собіянський.

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
27 квітня, 15:15 – презентація нового дитячого детективу 
Олександра Есаулова «Чорні археологи. Справа № 2».
27 квітня, 17:00 – розмова з Вірою Агеєвою на тему «Жіночий 
простір в українській літературі». 
29 квітня, 11:00 – зустріч із дитячими письменниками Мариною 
Павленко та Сашком Дерманським. 
7 травня, 18:00 – майстер-клас із виготовлення закладок.
10 травня, 18:00 – презентація повісті Валентини Гальянової 
«Химеросховище».

|| Тернопіль (вул. Валова, 7–9): 
13 травня, 18:00 – презентація книжки прози поета Андрія 
Любки «Кілер».

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



К
арл Маркович уперше за
вітав до Києва як почес
ний гість фестивалю 
«Тиждень австрійського 

кіно», хоча його режисерський 
дебют «Дихання» здобув Гран-
прі «Молодості» ще торік. У 
найвідомішій стрічці за його 
участю «Фальшивомонетники» 
актор зіграв одеського єврея-
шахрая, примушеного нацис
тами в концентраційному та
борі до підробки валют ворогів 
Третього Рейху. 2008 року цей 
фільм здобув «Оскара» як най

кращий іноземною мовою, що 
принесло як режисеру Штефа
нові Рузовіцкі, так і виконавцю 
головної ролі Карлові Марко
вичу світову славу.

У. Т.: Ще живий такий фено-
мен, як європейське кіно, чи 
нині можна говорити лише про 
кінематограф окремих країн?

– Звісно, існує європейська 
спільнота, так само як амери
канська або азійська. Деталь
ніше про це явище вже не ска
жеш, бо є і всі проміжні лан-

 ки: режисери Азії, які працю
ють дуже по-європейськи, так 
само як американські режи
сери європейського штибу. 
Ґас Ван Сент або Коени реалі
зують радше європейську лі
нію кінематографа. Молоді 
Скорсезе або Спілберґ орієн
тувалися на кіно Європи. Вод
ночас бачимо європейців, ске
рованих радше на азійський 
або східноєвропейський кіне
матограф. Немає суворих об
межень, кордони завжди про
никні.

Австрійський актор та режисер Карл Маркович про інтуїтивну гру, 
чесні фільми та життя після «Оскара»

Повірити фальшувальнику
Спілкувалася 

інна 
Завгородня

Фото: 
Андрій 

Ломакін

НАвігАТоР|КіНО
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БіОГРАФіЧНА НОТА

Карл Маркович
Актор театру і кіно, сценарист, режисер. Народився 
1963-го у Відні. На екрані – від 1991 року. Зажив попу-
лярності завдяки ролі інспектора Штокінґера в серіалі 
«Комісар Рекс». 2000-го знявся у стрічці «Прийди, со-
лодка смерте». «Фальшивомонетники» Штефана Рузо-
віцкі, в яких Маркович виконав головну роль, 2008 року 
здобули «Оскара» в номінації «Найкращий фільм іно-
земною мовою». 2011-го дебютував як режисер та сце-
нарист кінокартиною «Дихання». 2012-го знявся у 
фільмі «Єдиний Шлях» української режисерки Дар’ї 
Онищенко (виробництво України, Сербії та Німеччини).

У. Т.: Які обличчя визначають 
характер європейського кіно 
сьогодні?

– У мене немає відчуття, що 
нині є особистості, які надзви
чайно сильно впливають на 
нього. Можливо, така ситуація 
була раніше, за часів Пазоліні 
чи Трюффо. Хоча цього не 
можна було би сказати й тоді. 
Такі речі буває констатовано 
пост  фактум, коли ці постаті ста
ють класиками. Не виключено, 
через 10–15 років ми теж виді
лимо певні імена, чий вплив по
значився на нашому екрані. Для 
себе я таких узагалі не можу на
звати, тому що не є типовим кі
нематографістом, який постійно 
надихається роботою колег. Зви
чайне життя цікавить мене куди 
більше, ніж мистецтво.

У. Т.: Які тенденції ви помічаєте 
в австрійському кіно?

– Сучасний артхаус Австрії 
дуже закорінений у соціа  льному 
реалізмі у формі якомога більш 
автентичного, «наближеного до 
дійсності» зображення життя, 
хоч би що це означало. Це може 
бути реалізовано в дуже різний 
спосіб. Навіть якщо фільми 
зобов’язані реалізмові, як роботи 
Ганеке, Зайдля, Ґлявоґґера, вони 
все одно мають власний почерк. 
У сучасному кіно можна гово
рити не про напрями, а радше 
саме про окремих особистостей. 
Ми й досі живемо у фазі індиві
дуалізму в мистецтві. Принаймні 
в образотворчому це чітко 
просте  жується – там уже давно 
немає великих течій, ні в концеп
туальному, ні в конкретному, ре
алістичному мистецтві. Цікаво, 
що в режисерській професії з’яв -
ляється дедалі біль  ше й більше 
жінок. Австрійське кіно відзна
чається своєю схильністю до екс
перименту й пошуку власної 
мови: в усіх напрямах, зокрема 
комерційних. Маємо ду  же ве
лику розкіш у тому, що фільми, 

які дістають фінансову підтрим-
 ку від держави, не обов’язково 
повинні приносити прибуток. 
Звісно, ця ситуація не без пере
ваг, але мушу сказати, що й не 
без недоліків. Іноді відбувається 
забагато експериментів. Часом 
просто обирають занадто сві
дому установку на арт, хоч я ска
зав би, що це не має з ним нічого 
спільного. Якби я розмірковував, 
як зробити фільм, який ніхто не 
хотів би подивитися, це не було б 
мистецтвом автоматично. Але 
деякі люди розуміють це так. 
Може, частково й освіта в кінови
шах рухається в неправильному 
напрямку. Коли на практиці мо
лодий кінематографіст каже со-   
  бі: «У цій країні в мене лише то   
ді є шанс, коли я якимось чи  - 
ном зніму соціально-реаліс  тич  не 
арт  хаусне кіно, бо інакше все 
одно не дістану фінансуван  ня», 
то це небезпечно, адже не кож
ному така ніша підходить. Якби 
хтось хотів ставити романтичну 
комедію чи зомбі-екшн-горор-
фільм, коли це було би зроблено 
цікаво, я перший підтримав би 
такий проект. Неправильно, ко -
ли така людина скаже: «Дай-но  
я створю краще соціальну дра-
 му», дарма, що охочіше робив би 
щось про зомбі. Із цього вийде 
нечесна стрічка.

У. Т.: Ви казали, що використо-
вуєте радше інтуїтивний, аніж 
інтелектуальний підхід до гри. 
Як ставитеся до того, що деякі 
актори скидають 20 кг для ролі 
або певний час живуть серед 
представників якогось суспіль-
ного прошарку?

– Коли я відчуваю брак ін
формації, а йдеться про фіктивну 
історію, мушу поговорити з ре
жисером – за умови, що проект 
мене цікавить. Але якщо не ви
стачає забагато, то  скажу «ні». Те, 
що можу вичитати в книжках, 
рідко є важливими даними. Для 
«Фальшивомонетників» я втра
тив у вазі, та оскільки й так до
волі худий, скинути 7 кг мені не 
було дуже важко. Часто маю 
чітке уявлення, що певний персо
наж повинен носити бороду – об
говорюю це з режисером і пропо
ную своє бачення, адже відчуваю 
це внутрішньо. Тоді я перевтілю
юсь. Постійно вивчаю людей. Не 
важливо де. За два дні в Києві я 
спостерігав дуже різні типи. Лю
дей пов  ністю звичайних: двірни
ків, паркувальників, міліціоне

рів, водіїв таксі й автобусів – які 
вони зовні, як стоять. Звертаю 
увагу на такі речі. Наприкінці 
дня часто питаю себе, скільки 
всього я зберіг у пам’яті, чому це 
мене так цікавить? Весь час так 
чи так досліджую. Тож для певної 
ролі рідко потребую додатково 
щось вивчати. Скажу ще таку 
трохи старомодну річ: актор є 
лише тоді актором, коли може 
собі щось добре уявити. Я не ба
жаю бути імітатором. Граючи Зі
ґмунда Фрой  да, не хотів його на
слідувати. Мене цікавило, як по
водився би я, якби був ним, як за
нурюся в сценарну ситуацію з 
уявленнями цієї особистості та її 
часу.

У. Т.: Як змінилося ваше життя 
після «Оскара»?

– Зовсім незначно. У мене 
досі немає агента, як ніколи й не 
було. Я дістав більше пропозицій 
кастингу, частіше знімався. Най
важливіше, що змінив для себе 
особисто, – моя внутрішня впев
неність у тому, чого я досяг у 
житті, зросла. Певно, настільки, 
що нарешті наважився робити 
те, чого завжди бажав, зокрема 
створити свій фільм. Після 
«Оскара» (його, власне, здобув не 
я, а кінострічка, та все ж це були 
виробництво з таким успіхом і 
така роль) у мене з’явилося від
чуття, що я більше не повинен ні
кому нічого доводити, зокрема й 
собі самому. Тепер, займаючись 
режисурою, почуваюся так, ніби 
раніше не робив нічого іншого. 
Ніби готувався до цього все 
життя, а так воно й було. Будучи 
актором, на знімальному май
данчику я цікавився всім, тільки 
не собою, адже грати вже вмів. 
Тому перед фільмуванням влас
ної стрічки знав, що роблю.

У. Т.: Що ви порадите режисе -
рам-початківцям?

– Нічого. Я був би поганим 
учителем, і сам ніколи не 
вчився: не був ані в акторській, 
ані в кіношколі, не потребував 
цього. Єди  не, що пораджу: треба 
дуже добре, тричі подумати, що 
робиш. Не варто себе переоці
нювати. Думати, мовляв, як 
маєш ідею, то вона саме те, що 
треба, і ти вже режисер. Коли ти 
глибоко сумнівався, але не зда
тен більше ні про що думати, а 
можеш займатися лише цим і ні
чого іншого у світі не залиша
ється, тоді треба це робити. 

Повірити фальшувальнику
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«Штурмові загони 
Ґутенберґа»

інститут журналістики КНУ 
імені Тараса Шевченка
(Київ, вул. Мельникова, 36/1)
У межах фестивалю молодих ви-
давців і редакторів вперше відбу-
деться Kyiv Publish Fashion Day, де 
українські дизайнери та художни-
ки представлять свої погляди на 
оформлення літературного про-
дукту. У програмі фестивалю лек-
ції, тренінги і майстер-класи, парад 
видавничих ідей. Відбудеться дис-
кусія «З якими видавцями ми б не 
хотіли мати справу?» 
за участю Ірени Карпи, 
Антона Санченка та 
Олександра Ірванця. 
А під час «Ночі у біблі-
отеці» можна завітати 
на поетичні читання та  
показ фільмів. 

«Гра тіней»

Центральний державний 
архів-музей літератури і мис-
тецтва України (Київ, вул. Во-
лодимирська, 22а)
Лауреат міжнародних конкурсів Ро-
ман Юсипей (на фото) виступить 
із сольним концертом «Гра тіней». 
Програма присвячена молодому 
поколінню композиторів України, 
Росії та Німеччини. Прозвучать ба-
янна версія «І, як моряки втішаю-
чись видом землі...» Богдана Сегіна, 
романтична мініатюра «Передчуття 
кохання» Золтана Алмаші, звуковий 

палімпсест «P  est  na.  
iss  O  ex glo  æ» Сєр-
гєя Хісматова й Владі-
міра Раннєва та ін. Та-
кож відбудеться пре-
зентація творів для ба-
яна з особових фондів 
архіву-музею.

Анонси

део  спостереження в супермаркеті), «Морський 
бій» із реготу переходить на улюлюкання на тему 
жіночих форм, а потім на німе захоплення від 
спец  ефектів, народжених CG-графікою «Транс
формерів» і абсолютно незрозуміло як зроблених. 
І треба віддати належне режисерові Пітеру Берґу, 
якого до цього можна було просто любити, але 
після цього треба носити на руках: у крутий, па
цанський фільм із накачаними дядьками, супер
есмінцями та інопланетянами він втулює русяву 
секс-бомбу і чорношкірого безногого піхотинця. З 
часом краля стає наляканою дівчинкою, а інвалід 
натомість, вийшовши один на один із закутим у 
сталевий панцир екзоскафандра інопланетяни
ном, промовляє: «Я його завалю!» І бійка відбува

Ц ей, можливо, найкрутіший екшн цього року 
подібний до гарного сексу: короткий, збу
джуючий, вибуховий – саме такий, як треба. 
У тому сенсі, що «Морський бій» ідеально 

втілює те, що глядач очікує від цього жанру. Нічого 
зайвого, тільки екшн. Плюс дещиця іронії для за
кріплення. Без неї, власне кажучи, про вторгнення 
інопланетних жаб, чиї суперкораблі стрибають по 
воді, серйозно дивитися було б неможливо. А з нею 
вакханалія м’язів, ідеально білих зубів і US Navy пе
ретворюється на легкий жарт, який веселить усіх, 
навіть, гадаю, тих, кого він висміює.
Починаючись як анекдотичний рекламний кліп 
(чию основу сценаристи запозичили з відомого в 
інтернеті ролика, склеєного із записів камер ві 

27–28 квітня 28 квітня, 13:00З 27 квітня, 18.00
«Міф «Українське 
бароко»

Національний художній му-
зей України (Київ, вул. Михай-
ла Грушевського, 6)
Новий проект покликаний проде-
монструвати внутрішні зв’язки, при-
таманні різним течіям українського 
мистецтва впродовж століть і поко-
лінь. Бароко розглядається як осо-
бливий тип культури, риси якої на-
бувають актуального звучання і в 

нинішню медійну епоху. Ба-
рокові злети та протиріччя,  
іронія і драматизм, тяжіння  
до театралізації стають об’єк -
тами художнього осмислен-
ня. Експозиція містить твори 
з колекцій музеїв українсько-
го декоративного мистецтва, 
книги і друкарства, театраль-
ного, музичного та кіномис-
тецтва тощо. 

«Транс  формери» 
і Тарапунька

«Морський 
бій»/
«Battleship». 
У кінотеатрах 
України 
з 19 квітня

КіНО

«Морський бій» є 
чудернацьким поєднанням 
Арнольда Шварценеґґера, 
Памели Андерсон, 
«Дня незалежності» та 
«Сімпсонів»
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3 травня, 19:30
Концерт інді-музики

Клуб Sullivan Room Kiev
(Київ, вул. Прорізна, 8)
У межах серії вечірок «Незалеж-
ні четверги» у Києві відбудеться 
вже третій концерт інді-музики. 
Творчість арт-панк-союзу Stepan і 
Meduza припаде до смаку любите-
лям поєднання ретро та сучасної 
альтернативи. Густа електронна 
еклектика дуету Autofish поєднує 
елементи техно, дабу й індастрі-
алу, в’язкі ритмічні треки, речита-

тив. А подільський  
казково-експеримен -
таль  ний дует Zapaska 
(на фото) озвучує вірші 
Богдана-Ігоря Антони-
ча, Дмитра Лазуткіна, Ві-
льяма Блейка і надиха-
ється малійським блю-
зом та старими піснями 
Болівуду. 

29 квітня – 6 травня29 квітня – 1 травня

ється під невимушений сміх усього задоволеного 
залу. Звісно, ніякий піхотинець, ні з ногами, ні 
тим паче без, не «завалив» би такого противника, 
але це робить за нього гумор. Так само як купа хи
мерних нонсенсів на кшталт аварії інопланетного 
корабля, який щойно безболісно пролетів мі
льярди кілометрів, а на орбіті Землі, не поба
чивши супутника, врізається в нього і зазнає ката
строфи. Власне, виграний землянами «морський 
бій» теж є химерою, але на це ми не зважимо. Яка 
вже різниця щодо деталей, головне – є драйв від 
вправного злягання жанрових форм. Без жодного 
натуралізму чи вульгарності.

Ярослав Підгора-Гвяздовський

«Дні культури та 
виноробства Угорщини»

Палац Потоцьких 
(Львів, вул. Коперника, 17)
У цьому фестивалі культури та 
традиційної кухні візьмуть участь 
близько півсотні виноробів та ку-
лінарів з Угорщини і 30 тамтеш-
ніх та українських творчих колек-
тивів. За словами організаторів, 
протягом тижня гості заходу від-
чують себе «справжніми угорця-
ми». Кожен охочий зможе скушту-
вавши гуляш, потанцю-
вати чардаш і послуха-
ти доб  ру музику, а та-
кож посмакувати всес-
вітньо відомим вином із 
Токая, яке ще у XVIII сто-
літті Ґете назвав «коро-
лем вин та вином коро-
лів». Захід відбудеться у 
Львові вперше. 

«Флюгери Львова»

Дворик ратуші
(Львів, Площа Ринок, 1)
Міжнародний етно-джазовий 
фестиваль цього року святкує де-
сятирічний ювілей. На сцені 
імпрези виступлять львівська джаз-
фанкова команда Free Breath (на 
фото), першопрохідці українсько-
го джазу Dzyga Jazz Quаrtet, міс-
тичний етно-хаос-гурт «ДахаБра-
ха». Київська AtmAsfera презен-
тує новий альбом «Internal», а 

львівський ShockolaD упер-
ше представить пісні з нової 
збірки «World». Також до 
Львова завітають польсько-
сербський колектив Tsigunz 
Fanfara Avantura, «Пушкін 
Клезмер Бенд» (Україна – 
Молдова – Росія), польсько-
казахстанський проект 
Angela Gaber Trio.

CD

The Best Pessimist. «Love Is…»
Заснований 2009 року проект одеського музикан
та Сергія Луньова талановито поєднує пост-рок, 
електроніку та ембієнт у форматі інструменталь
ної музики. У його треках не менш важливу за гі
тари роль відіграють піаніно та клавішні. Харак
терною особливістю звучання The Best Pessimist 
є специфічний меланхолійно-піднесений, роман
тичний настрій. У цьому альбомі виразнішою ста
ла та своєрідна симфонічність, яка є невід’ємною 
рисою творчості Сергія і так нагадує нам теперіш
нє звучання японських корифеїв пост-року Mono. 

Dead Faith. «Insider» 
Темно-психоделічний гурт із Києва, заснований да
лекого 1994-го, протягом років змінював склад і зву
чання, поступово еволюціонувавши до теперішньо
го електронного звуку. На сьогодні учасниками Dead 
Faith є Володимир Кучинський та Олександр Нау
менко. Свіжий альбом виконаний у добре знайомій 
стилістиці формації, музика якої неодмінно викли
кає паралелі з Depeche Mode. «Insider» у певному ро
зумінні є досконалою платівкою і справляє вражен
ня не лише щирої, а й дуже продуманої роботи. 

ДахаБраха & Port Mone. «Хмелева Project»
Цей диск є результатом співпраці флагманів укра
їнського етно-хаосу з мінським ансамблем Port 
Mone. Попри впізнаваність дахабрахівської мане
ри виконання, звучання спільного альбому є дуже 
незвичним порівняно як із ранніми, так і з пізні
шими платівками гурту. «Хмелева Project» виріз
няється інтимністю саунда з його медитативним 
настроєм і плавними аранжуваннями. Особливо ж 
вражає першорядне значення мелодії. Одне слово, 
експеримент, втілений у свіжій плиті, є настільки 
ж вдалим, як і оригінальним.
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«З
араз буде «про
стріл»!» – каже наш 
провідник і тисне 
на педаль газу. До

зиметр у салоні мікроавтобуса 
починає верещати – його таб-
 ло показує перевищення міні
мально допустимого рівня ра-
діа  ції у 100 разів, адже перети
наємо радіоактивну пляму. Пра- 
  воруч – споруда ЧАЕС, ліворуч 

– залишки «рудого» лісу, що 
майже згорів від тієї ж таки 
радіації. Нас семеро: четверо 
прип’ятчан – я серед них – і 
троє туристів. Ми прямуємо до 
Прип’яті. Біля КПП покинутого 
міста близько півсотні авто. До 
«Зони» їдуть колишні мешкан-
 ці міста на поминальний день – 
доглянути могилки, зустрітися 
з родичами.

Прямуємо до центральної 
площі. «Ти диви, зовсім як у 
«Сталкері»!» – відвідувачі вра
жені відповідністю реальних 
ландшафтів краєвидам попу
лярної комп’ютерної іграшки. 
Кількість людей у місті приго
ломшує. Більшість із них ту
ристи. Їх легко вирізнити по 
легкому одягу та молодому ві-
ку: весело матюкаючись, вони 

Повернення додому
Кого й навіщо притягує покинуте місто?
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продираються крізь хащі. Їх
ній класичний маршрут – Бу
динок культури, дитяча полі
клініка, школа №3, басейн, го
тель «Полісся» та пристань, із 
якої свого часу вирушали «Ра
кети» й «Метеори» до Києва. З 
гучномовця лунають заклики 
не залазити на дахи будівель, 
бо там дуже високий радіацій
ний фон. На додачу біля кож
ної висотки молоді люди з бей
джиками «громадська охоро-
 на» терпляче пояснюють не
безпечність такої прогулянки. 
Та не кожному під силу від
мовитися від знімків пано
рами Прип’яті. Власне, біль
шість саме з цією метою сюди 
й приїздить.

Місто потроху руйнується – 
у східному крилі першої школи 
вже немає трьох поверхів. 
Дерев’яна підлога в будинках 
майже скрізь погнила. У підва
лах вода. Крізь дахи пророста
ють дерева. Вітер видирає за
лишки скла з вікон, кидаючи їх 
на голови, немов град.

Біля мого колишнього дому 
вже майже немає асфальту – за
мість нього кущі та дерева. По
вільно підіймаюся на восьмий 
поверх, дорогою згадую сусідів  у 
надії зустріти когось із них. Але 
марно – будинок порожній. Двері 
у квартири відчинені, всередині 
майже немає меблів, потрощене 
скло, вкрите шаром пилу, відсві
чує у променях сонця. Вогко й хо

лодно. Йду на балкон: із нього в 
театральний бінокль спостерігав 
пожежу на ЧАЕС. Станції вже не 
видно за тополями, що підня
лися вище будинку. Виходячи, 
помічаю відсутність батарей опа
лення – іще шість років тому 
вони були на місці. Зрізали на 
брухт. Але справжні масштаби 
мародерства усвідомлю трохи 
згодом.

Прип’яттю цікавляться не 
тільки «цивільні» туристи. Є ще 
й екстремали, озброєні дозиме
трами, взуті у високі черевики й 
одягнуті в зручний камуфльова
ний одяг військового зразка. Їхні 
маршрути майже не перетина
ються зі звичайними турист
ськими стежками. Серед нашої 
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компанії таких двоє – саме вони 
пропонують нам відвідати завод 
«Юпітер». Телефоном надходить 
інформація, що все не так про
сто – біля будівлі кордон міліції. 
Нікого не впускають, найнастир
ніших вивозять «бобиком» у 
центр міста подалі від об’єкта. 
Але це нас не зупиняє – пряму
ємо лісом, ховаючись за дере
вами та обходячи радіоактивні 
плями. Довго чекаємо біля три
метрового паркану і нарешті кор
дон зникає. Наша мета – знайти 
японського робота-амфібію, на
чебто призначеного для чи
щення дна водоймищ від радіо
активного мулу... Амфібія стоїть 
просто неба – величезна іржава 
істота, майже розібрана на час
тини. Схоже, що це звичайнісінь
кий бульдозер, але в місцевих де
кораціях розум домальовує всім 
предметам фантастичні власти
вості. Завод порожній, зі стелі 
скрапує вода, цехами гуляє ві
тер – якщо хтось наважиться 
зробити римейк на Андрєя Тар
ковского, то кращого місця не 
знайти. Помічаю щойно поки
нуті електроди від зварюваль
ного апарата й порізані на 
шматки балки. Брухт вивозили 
машинами – про це свідчить ко
лія від вантажівки. Така картина 
майже на всій території заводу. 
Чи не цих «зварників» охороня
ють від зайвих очей міліціонери?

Вертаючись у місто, зустрі
чаємо з півтора десятка веселих 
молодиків. Їх цікавить, як про
йти до кладовища покинутої 
техніки. Питаємо, чи є в них 
діти, чи мають вони дозиметри. 
У відповідь сміються: «Зви
чайно, ні!» Застерігаємо від про
гулянки, але вони, зрозуміло, 
нас не слухають.

…На пристані людно. Ко
лишні мешканці й туристи сні
дають, запиваючи горілкою пов-
ний вражень день. Деякі з «тро
феями»: пожежний шолом, ста  - 
ра пляшка від молока, табличка 
з назвою вулиці.

Місцевий РАГС містився на 
першому поверсі найвідомі
шого будинку міста з гербом 
СРСР на даху. Саме там дівчата з 
нашої групи знаходять книгу 
записів видачі свідоцтв про 
народжен  ня. Бачу своє прізвище 
та підпис батька. Нарешті розу
мію, навіщо повертаюся до по
кинутого міста: певно, шукаю 
доказів свого існування в ті да
лекі часи. 
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Олександр 
Михельсон

Валерія 
Бурлакова

Андрій  
Дуда

Анна  
Корбут

СВЯТО СПіЛКУВАННЯ
Якось у Києві грали «Маккабі» 
(Хайфа) та «Ліверпуль». А Сер
гій дуже хотів познайомитись 
зі справжніми англійськими 
хуліганами. Тинявся містом, 
шукав їх. В одному пабі поба
чив кремезних лисих хлопців. 
Вони! «Екск’юз мі, – поклав 
руку на плече одного з велет
нів. «Англієць» здивовано по
дивився й увічливо відповів: 
«Оленку, офіціантку, поклич…» 
А ось Миколі кортіло познайо
митися з шотландськими фа
нами. Знайшов одного біля ме
тро: «Мі... Мі, ай… Київ! «Арсе
нал!» футбол клаб! Ю?!» «Абер
дін», – лаконічно відповів шот
ландець. «Абердін фром Ґлаз
ґоу?» – спитав Коля, потроху 
згадуючи географію. «Ноу, 
«Абердін» фром Абердін», – зі
знався гість. На Євро – хай там 
що – буде весело. 

РЕФЛЕКС
На вулиці йшов дощ, а по телеві
зору йшов теніс. Один гравець був 
у білій формі та в кепочці, а дру
гий – у чорно-синій і з пов’язкою 
на волоссі. Хто такі? Не знаю. 
Хіба мало на планеті тенісистів 
із німецькими та іспанськими 
прізвищами? Я і назви їхнього 
турніру ніколи не чув, хоча в 
правому нижньому кутку телее
крана її й показували. Але ж і це 
не головне. А головне ось що. 
Спортсмен у білій тенісці жор
стоко програвав, пропускав кру
чений за крученим... І, звісно, 
пітнів. А тому регулярно брав у 
асистенток рушник, аби витерти 
спітніле обличчя. Проте жод
ного разу – чуєте? – жодного 
разу не віддав його назад асис
тентці, а завжди кидав на газон. 
Я вже не кажу про те, що він не 
дякував... Як на мене, зрозуміло, 
чому програв.  

ПРО ЗМіНУ ПРіЗВИЩА
Нещодавно став свідком дискусії 
про труднощі патріотичного ви
ховання в сім’ї. Згадав досвід 
свого приятеля Михайла. У часи 
брєжнєвізму після демобілізації 
йому світила перспектива вступу 
до престижного юридичного ін
ституту. Але для отримання ре
комендації треба було стати ко
муністом. «Я не проти, – сказав 
батько товариша, – хай іде в ко
муну. Але хай міняє прізвище. У 
нашому роду юд іще не було». 
Михайло прізвища не поміняв, 
освіту (щоправда, не юридичну) 
здобув, дисертацію захистив. У 
перервах між цим він організо
вував перші рухівські мітинги, 
перекривав дорогу військовій 
техніці, яку хотіли вивезти у 
1990-х в Росію, спав у наметах 
під Верховною Радою. Нині в 
нього троє синів. І я точно знаю, 
в цьому роду юд не буде. 

Богдан  
Буткевич

ОКРУГЛіННЯ
Я люблю Донбас і не втомлю
юся про це казати. Намагаюся 
затуляти рота всім ідіотам, 
хто вважає, що тамтешнє по
ходження апріорі визначає 
людину як жлоба та бидло. 
Але іноді охоплюють не те, 
щоб сумніви, радше безсилля. 
Наприклад, 8 квітня у Доне
цькій філармонії відбувся кон
церт пам’яті не якогось там 
Бетховена чи, прости Господи, 
ідеологічно ворожого Мирос
лава Скорика, а Міхаіла Круґа. 
Чиї хіти виконували визнані 
майстри культури, такі собі 
Антон Казимір та Сергій 
Крава. Не жартую. Я розумію, 
що, як кажуть на Донеччині, 
«хтось у президії сидить, хтось 
у тюрмі». Але ж це блюзнір
ство найвищої проби – якесь 
оКРУГління мозку. 

ЦИТАТНИК
«Зроби так, аби мрія змінила 
твоє життя до того, як життя 
змінить мрію!» – сказав один. 
«Людина має не підлаштову
ватися під життя, а підлашто
вувати його під себе», – додав 
іще хтось. «Живи як хочеш ти, 
а не як хочуть інші», – порадив 
третій. Озброївшись дозою ко
феїну й афоризмами, людство 
прямує в новий день: мири
тися з тим, що відбувається, 
пліткувати про колег, давати 
хабарі, кидати недопалки на 
тротуари, утім, відчайдушно 
намагаючись уписатися в об
раз успішного члена суспіль
ства. «Я люблю суниці з верш
ками, але риба чомусь більше 
любить хробаків. Тож коли йду 
рибалити, думаю про те, що 
любить риба», – підсумував 
четвертий. 

БЕЗ ПАПЕРУ
Минулого місяця Британська 
енциклопедія оголосила, що 
після 244 років виходу дру
ком припиняє публікацію 
своєї паперової версії. Навіть 
чудово розуміючи, що елек
тронні енциклопедії зручніші 
та швидші, не можу не висло
вити жалю за паперовими, які 
відходять у минуле. Скільки 
годин я провів у дитинстві та 
юності за енциклопедіями в 
бібліотеках та енциклопедич
ними словниками вдома! Пе
рескакував з однієї статті на 
іншу, роздивлявся таблиці й 
карти, просто гортав сторінки 
навмання. Звісно, тепер це 
можна замінити «серфінгом» 
по Вікіпедії, але відчуття, 
ясна річ, уже не те. Чого був 
вартий сам лише запах па
перу та палітурок!  

Дмитро  
Губенко
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