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Зброя в ім’я держави
Розслідування словенських 
журналістів показало, що 
під час війни на Балканах 
в обхід ембарго найбільше 
зброї доставили морем з 
України

Як виживали українці в умовах війни
Опитування сучасників Другої 
світової, проведені Тижнем, 
засвідчують реалії, далекі від 
міфологізованого образу 
«Вєлікой Отєчєствєнной»

Олександр Пагіря 
про альтернативу 
базованій на ілюзіях 
«спільної перемоги» 
традиції святкування 
9 Травня

3834

7874

6058

Закономірна поразка
Чи свідчить перемога 
соціаліста на 
президентських виборах 
у Франції про спалах 
популярності лівої ідеології 

Дилетанти в політиці
Судовий процес над 
парламентськими 
корупціонерами в Чехії 
спровокував політичну кризу. В 
Україні схожа історія зацікавила 
хіба що опозиційні ЗМІ

Ахіллесова п’ята 
Європи
Як Греція обрала 
радикалів

22 3028

4

Переросли?
Чому 9 травня 
2012-го було 
незвично 
спокійно

Фото тижня
Перигей, 
або ж супер-
Місяць

Аншлаг із-під поли
Хто матиме зиск 
від перепродажу 
квитків на матчі 
Євро-2012 в Україні

Небезпеки 
панфляції
Чому вона стала 
справжньою 
чумою

Гостинність проти жлобства
Про українців, готових 
безплатно приймати 
у своїх домівках 
уболівальників із-за 
кордону

46

56

50 52

Британія 
закривається
Чи стане Сполучене 
Королівство 
найменш гостинним 
господарем 
Олімпіади?

Відфутболити 
гостей 
Тиждень з’ясовував, 
до яких проблем 
під час  
Євро-2012 в Україні  
варто готуватись 
іноземцям

Спогади про майбутнє?
Ігор Лосєв про практику 
кремлівського керування 
«братніми» країнами 
у Східній Європі в 
1944–1989 роках, яка 
дуже нагадує нинішню

Катерина 
Барабаш 
про кінець гри 
в російську 
демократію

Присмак ізоляції
У Європі вже зрозуміли, 
що інтеграція України за 
нинішньої влади неможлива. 
Але чому питання про 
ефективну альтернативу 
наразі відкрите

8

Майже серйозно 
про PR по-
нацистськи

Голоси непочутих
Чому усна історія 
може стати потужним 
інструментом 
дерадянізації

ЕКоНоміКА

зміст|НА чАСі

Гламуризація дискурсу
Чому психологія 
простору нинішніх 
можновладців 
зводиться до втілення 
мрії про хату-ресторан

Юрій Макаров 
про невичерпний 
кадровий резерв 
гламурних білявок, 
які визначатимуть 
культурні контексти 
країни

Не зупинятися
Приватна 
компанія на шляху 
до Міжнародної 
космічної станції

Вічна класика
Тиждень пропонує 
путівник найкращими 
європейськими 
оперними фестивалями

НАвігАТоР

поліТИКА

СУСпілЬСТво

Ліки від зубожіння 
Як вивести вітчизняну 
економіку із системної 
кризи
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Перигей, 
він же 
супер-Місяць
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П
роти ночі на 6 травня земляни могли спостері-
гати явище, яке ще називають супер-Місяць, а в 
науці – перигей, тобто найближча точка навко-
лоземної орбіти небесного тіла. Місяць макси-

мально наближається до нашої планети і постає нео-
зброєному оку в усій своїй величі.

Фото: REUTERS
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Тиждень 
в історії

Відкрито 
Новоросійський 
університет в Одесі 
(нині ОНУ імені Іллі 
Мечникова)

У Києві відбулись 
установчі збори 
Українського 
наукового товариства

Українська 
РСР стала 
членом 
ЮНЕСКО

11 травня 1907 року 12 травня 1954 року 13 травня 1865 року

9 травня 2012-го було незвично спокійно. 
Націоналістичні організації зробили му-
дрий хід: проігнорувати радянський День 
Перемоги над нацистською Німеччиною. 

Натомість вони відзначили 8 травня – День 
скорботи та примирення, як це роблять в усій 
Європі. Партія ж влади цього року утрималася 
від педалювання підкинутих із Росії тем, гасел і 
символів. 

Провокацій можна було очікувати в західних регі-
онах, де ліві та проросійські сили (що в Україні за-
звичай одне й те саме), попри категоричне їх не-
сприйняття більшістю населення, затято наполя-
гали на своєму праві пройти урочистою ходою. 8 
травня член КПУ, голова так званого Львівського 
антифашистського комітету Олександр Калинюк 
навіть запевнив Тиждень, що дістав гарантії без-
перешкодного розгортання червоних прапорів від 

Японія зупинила останній 
атомний реактор. Після 
перевірки безпеки АЕС Токіо 
визначиться з майбутнім 
атомної енергетики

Київ і Мінськ припинили 
торговельну війну. Україна 
відновила постачання 
білоруського молока, а 
Білорусь – українського пива

Сутички в Каїрі. 
Постраждало 
щонайменше 
50 осіб

3 травня 4 травня 5 травня

ПЕРЕРОСЛИ?
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Іосіф Сталін підписав 
декрет про «безбожну 
п’ятирічку» – 
антирелігійну кампанію 
в СРСР

24 брокери заснували 
на Волл-стрит у Нью-
Йорку фондову біржу

Литовець Ромас 
Каланта спалив 
себе, протестуючи 
проти радянського 
режиму

14 травня 1972 року 15 травня 1932 року 16 травня 1817 року 17 травня 1792 року

Народився Микола 
Костомаров, 
український історик, 
етнограф і письменник, 
громадський діяч

самого голови Львівської ОДА Михайла Костюка. 
І заявив, що той обіцяв червоним захист міліції, а 
якщо цей захист не спрацює, то він, Калинюк, по-
дасть до Європейського суду на… президента Яну-
ковича як на гаранта конституційних прав грома-
дян, котрий цих прав не дотримує. Проте вночі на 
9 травня місцевий адміністративний суд задо-
вольнив позов Львівської міськради про заборону 
будь-яких масових акцій. Охорону порядку мали 
здійснювати 1,5 тис. міліціонерів, які загалом ви-
конали своє завдання: по-перше, роз’єднали ко-
лони свободівців і комуністів перед військовим 
меморіалом Львова – Пагорбом Слави, а по-друге, 
послідовно відвертали будь-які спроби провоку-
вати львів’ян розгортанням червоних полотнищ. 
Уже згаданого Калинюка з червоним стягом пра-
воохоронці просто не допустили до Пагорба 
Слави, а одного надто активного прапороносця 
забрали до відділка.
Водночас в інших регіонах, особливо на Півдні та 
Сході країни, не бракувало ані червоних знамен, 
ані так званих георгіївських стрічок. Траплялись і 
відверто комічні ситуації, як-от «автопробіг на 
честь Дня Перемоги», що відбувся в Запоріжжі ще 
7 травня. Машини везли одночасно червоні й дер-
жавні прапори, а за ними прямували кілька бай-
керів із… корогвами із ликом Христа. Такий 
«мікс» радянської та української символіки спо-
стерігався в багатьох регіонах, що традиційно го-
лосують здебільшого за Партію регіонів. Врахову-
ючи, що вже восени в Україні відбудуться парла-
ментські вибори, на яких ПР жодним чином не 
може перемогти за партійними списками, цю 
«ідеологічну мішанину» навряд чи варто вважати 
місцевою самодіяльністю. Схоже, центральна 
влада просто не дуже вдало намагається розба-
вити свій совковий імідж використанням націо-
нальної української символіки. В умовах образи 
на Кремль у Януковича і Ко дедалі більше спосте-
рігається прагнення перетворити Україну на та-
кий собі власний совковий заповідник, «Білорусь 
№ 2», у якій пануватиме ностальгія за радян-
ським «звитяжним минулим», але вже без «за-
силля Москви», як було протягом останніх двох 
років. Проте суспільство поступово переростає 
відповідні комплекси, про що свідчить цьогорічна 
гумористична креативність супротивників міфо-
логії Великої Вітчизняної війни (див. фото).

Олександр Михельсон 

Навіщо вибухи
27 квітня в Дніпропетровську пролунали чотири вибухи, по-
страждали від яких 30 осіб. Ці події актуалізували проблему за-
критості та некомпетентності влади, дії якої провокували поси-
лення паніки. Після вибухів влада діяла хаотично, тримала гро-
мадян в інформаційному вакуумі та залякувала БТРами в центрі 
міста. Позитивний досвід інших країн, що ставали жертвами те-
рористичних атак, не був врахований. (див. http://tyzhden.ua/
Politics/49178). Правоохоронні органи розробили аж шість вер-
сій, кількість яких, за останньою інформацією, що надійшла від 
міністра внутрішніх справ, нібито суттєво зменшилася, проте 
жодної конкретики наразі немає. Відразу після вибухів представ-
ники влади вирі-
шили скористати-
 ся ситуацією для 
власного піару та 
відвернення ува-
 ги від скандалу 
довкола побиття 
Юлії Тимошенко, 
намагалися педа-
лювати тему про 
можливу причет-
ність екстреміс-
тів, натякаючи на 
опозиційні сили. 
Однак із цього ні-
чого не вийшло. 
Скандал із побит-
тям екс-прем’єрки 
переріс у серію 
міжнародних де-
маршів, що при-
звели до зриву са-
міту глав держав Центральної Європи, запланованого на 11–12 
травня в Ялті (див. стор. 14), а політичну версію терактів дове-
лося спустити на гальмах, оскільки вона могла хіба скомпромету-
вати саму владу (див. http://tyzhden.ua/Society/48882). Вод-
ночас набули поширення версії про бізнесові розбірки, зокрема, 
війна проти ФПГ «Приват», реакція на посилення «донецьких» у 
місті тощо. Заговорили навіть про почерк одинака-психопата із 
не зрозумілими до кінця мотивами, а на додачу причетні до роз-
слідування правоохоронці злили в ЗМІ версію про те, що органі-
заторами вибухів можуть бути невдоволені керівництвом право-
охоронних органів Дніпропетровська, які в такий спосіб розрахо-
вують домогтися відставки останнього. Причому не виключено, 
що такими ображеними можуть виявитися звільнені працівники 
самих же органів.

Інавгурація Путіна. 
Напередодні в Москві 
відбулися масові 
сутички й арешти 
опозиціонерів 

Парламентські вибори у 
Вірменії. Перемогла про-
президентська Республі-
канська партія, яка в змо-
зі сформувати більшість

Віктор Янукович 
скасував саміт у Ялті, 
куди відмовилась 
приїхати більшість 
запрошених учасників

6 травня 7 травня 8 травня
Юлія Тимошенко 
припинила 
голодування й 
потрапила на прийом 
до німецького лікаря

9 травня
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Понад 256 млн грн 60% «відкату»53% німців
бажають запровадження політичних 
та економічних санкцій проти України. 
Дані німецького телеканалу АRD

заплатила компанія Ріната Ахметова за 
45% Крименерго. Покупець дав лише на 
10 млн грн більше від стартової ціни

є нормою в українських 
держзакупівлях. За вісім років відповідні 
показники в цій сфері зросли втричі. 
Дослідження Transparency International

НІНА КАРПАчОВА
під прицілом
Влада переслідує екс-
омбудсмена, від-
коли та оприлюд-
нила фото синців 
на тілі Юлії Тимо-
шенко.

5 ОБЛИч МАЙжЕ СЕРЙОзНО

PR по-нацистськи

РЕЙТИНг

МИТРОПОЛИТ 
ВОЛОдИМИР
при силі
Владика ініцію-
вав скасування ка-
дрових рішень по-
передніх синодів 
УПЦ МП, на яких 
домінувало росій-
ське лобі.

ВІКТОР НЕБОжЕНКО  
застерігає
Політолог прогнозує, що Путін по-
ставить українську вла-
ду перед вибором: 
«Харків-2» або «Смо-
ленськ-2», маючи на 
увазі угоду про ЧФ 
й авіакатастрофу, в 
якій загинули поль-
ські лідери.

чАРЛьз ТЕЙЛОР
сяде надовго
На засіданні спеціального суду 
ООН щодо Сьєрра-
Леоне прокурор за-
жадав вироку для 
колишнього лібе-
рійського дикта-
тора: 80 років 
ув’язнення.

РЕНАТ КУзьМІН
навчає справедливості 
В інтерв’ю німецькому виданню 
Die Zeit перший заступ-
ник генпрокурора на-
звав найсправедли-
вішим у світі процес 
Тимошенко, без якої 
він не може «уявити 
свого життя».
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Ще на 8,6 млн грн82,2% українців
не придбали за рік жодної 
книжки вітчизняного автора. 
Дослідження Research & Branding 
Group

подорожчала підготовка 
львівського стадіону до Євро-2012

КОРОТКО

Н
аші предки недарма казали: «Застав 
дурного Богу молитися, то він і лоба 
розіб’є». Коли рейтинг правлячої пар-
тії коливається на межі 17%, хочеш не 

хочеш, а піаритися треба – брак «хліба» дово-
диться компенсувати «видовищами». А в умо-
вах надмірної заповзятливості виконавців кур-
йози неминучі. 
Це підтвердили активісти біло-синіх під час 
проведення військово-історичної реконструк-
ції боїв Другої світової війни, що відбулася 29 
квітня в селі Костянтинівка в Криму. Кадри 
цієї постановки за короткий час стали хітом ін-
тернету. Ще б пак! Де ще побачиш колону гіт-
лерівського Вермахту, яка крокує під прапора-
ми правлячої Партії регіонів?! 
Куди правду діти, і глядачі, і самі учасники захо-
ду до такого поєднання поставилися цілком по-
зитивно. Публіка захоплено аплодувала, а учас-
ники кепкували, мовляв, прапори якраз відпо-
відають формі. 
У Кримському відділенні ПР відразу заявили 
про провокацію. Однак тут є один нюанс. Ре-
конструктори зазвичай аполітичні. Актори-
аматори відтворюють лише ті події, які перед-
бачені заздалегідь складеним сценарієм, напи-
саним зовсім іншими людьми. Будь-які прово-
кації політичного змісту під час реконструк-
цій – це завжди загроза, що клуб на наступну 
постанову просто не запросять. 
Інша річ – активісти ПР. Маючи завдання піа-
рити партію на кожному кроці, вочевидь, «тро-
хи перестаралися», всунувши біло-блакитні 
прапори в руки хлопців у гарній формі. Дарма, 
що ця форма «трохи не та».
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Правильні округи
ЦВК встановила межі виборчих округів, перероз-
поділивши їх в інтересах «регіоналів». За інфор-
мацією Комітету виборців України у Донецькій 
області, деякі з цих територій у регіоні «зверста-
ні» під мажоритарників від влади: № 46 – під 
Сергія Клюєва, брата одного з керівників елек-
торальної кампанії; № 49 – під нинішнього нар-
депа від ПР Дениса Омельяновича; № 52 – його 
колегу Ігоря Шкірю, № 54 – скандально відо-
мого регіонала Владислава Лук’янова. В межах 
цих округів опинилися населені пункти, які три-
валий час «окучують» згадані діячі. Аналогічна 
тенденція проявилась і під час визначення меж 
«округу Звягільського», котрий включив діль-
ниці як у Донецьку, так і в навколишніх селищах 
та містах, де вугільний магнат має сильні пози-
ції. А на Херсонщині Чаплинський район, відо-
мий своєю «червоною» орієнтацією, розділили 
між двома округами, які явно зорієнтовані на 
кандидатів від ПР.

Вперед у минуле
Віктор Янукович підписав указ, яким зобов’язав 
низку національних комісій, зокрема тих, що 
здійснюють державне регулювання природних 
монополій, зв’язку та інформатизації, ринків 
цінних паперів і фінансових послуг, погоджува-
ти з Адміністрацією президента та МЗС усі свої 
зовнішні контакти: «виступи, офіційні заяви та 
ініціативи міжнародного характеру, повідомлен-
ня та поширення прес-релізів, прямо чи опосе-
редковано пов’язаних із міжнародною діяльніс-
тю». Але особливо здивувало положення, згідно 
з яким усі члени нацкомісій повинні повідомля-
ти МЗС про «зміст службових контактів» із будь-
якими посадовими особами не лише іноземних 
держав, а й міжнародних організацій. Склада-
ється враження, що в умовах посилення міжна-
родної ізоляції влада намагається встановити то-
тальний контроль за контактами із зовнішнім 
світом, аби обмежити канали потрапляння по-
тенційно компрометуючої інформації назовні.

Вибір на користь ЄС
Президентські та парламентські вибори, які від-
булись у Сербії, продемонстрували, що євроінте-
грація для її громадян є національним пріорите-
том. До парламенту не потрапила жодна партія, 
яка проповідувала б антиєвропейські гасла. За 
три дні після виборів була сформована лівоцен-
тристська коаліція, до якої увійшли правляча Де-
мократична партія нинішнього президента Бо-
риса Тадича та соціалісти, які набрали на вибо-
рах 14,4%. А ось перший тур президентських пе-
регонів не визначив переможця: 20 травня сер-
би обиратимуть між Борисом Тадичем та ліде-
ром Прогресивної партії (24% голосів на парла-
ментських виборах), радикалом Томіславом Ні-
количем. Аналітики схильні вважати, що пере-
може євроінтегратор Тадич, який у першому турі 
випередив суперника лише на 1%.
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не делать: типа мы не воруем, 
мы защищаем/поддерживаем 
язык/мову.
cnfybxybr: Стою на ґанку 
в Станиці Луганській. Троє 
молодих хлопців 20–22 ро-
ків щось почали розмовляти 
про українську мову. Питаю: 
«А як ви відноситесь до укра-
їнської мови?» – Нормаль-
но, – була відповідь. – «Чому 
не розмовляєте?» – А з ким 
розмовлять? – відповідь. Якби 
наша довбана влада викону-
вала закони й розмовляла по-
українському, не було б такого 
бедламу з мовами, який існує 
зараз. Комусь вигідно нагніта-
ти напруженість у суспільстві. 
У Верховній зРаді депутати 
розмовляють по-російському. 
Мене вибрали виборці росій-
ськомовні. А україномовні 
куди ділись? Позорище!

AShidich: Мовне спостере-
ження. Частина моєї роботи – 
це спілкування. Іноді з випад-
ковими людьми, яких більше 
ніколи не почую. Іноді така 
розмова переростає в новий 
робочий контакт. Публіка теж 
різноманітна – різні регіони, 
вік. Одним словом, цікавий 
матеріал для спостереження 
та висновків :) Умовно, тих хто 
спілкується українською, мож-
на поділити на дві групи. Пер-
ша – це здебільшого суспіль-
но активні й порівняно успіш-
ні люди. Коли в спілкуванні з 
ними, відчуваючи їхню укра-
їномовність, використовуєш 
«державну», це спершу ви-
кликає приємний подив: все 
ж таки російська домінує в на-
шій галузі. Згодом подив змі-
нюється на повагу. Це не пи-
хатість ні в якому разі. Це саме 
повага до проявленої з мого 
боку поваги. У представників 
іншої групи, українська рідко 
буває не суржиком. Це скоріш 
і не українська, і не російська. 
Щось середнє. Але! Якщо пе-
рейти на українську в спілку-
ванні з ними, то більшість із 
них автоматично починає пе-
реключатися виключно на ро-
сійську! Можливо, це атавіз-
ми комплексу меншовартості 
всього українського.

Без імені: Чомусь раніше не 
було ніякої проблеми з мо-
вами, я жила в місті, де було 
всього дві російські школи й 

Адамчук Володимир. 
м. Рівне: Враховуючи, як 
знищували укрмову за ца-
ризму та ссср, наша мова дій-
сно від Бога! Аби так робили 
з русскім язиком, того й слі-
ду не було б! Русскій язик іс-
нує завдяки тому, що україн-
ську мову весь цей час заборо-
няють! Дайте рівні умови ук-
рмові та русязику – і остан-
ній згине, як рассійімпєрія та 
ссср! Українською мовою роз-
мовляє сама земля, повітря та 
вода України! Ось тому й живе 
наша мова – мова України!

Патріот: Не знаю, де ав-
тор брав такі дані, але по собі 
знаю, що, навпаки, на Схо-
ді України з’явилось більше 
україномовних людей!

прохв: Это просто привычка 
и удобство. Если вдруг мова 
поможет стереть с лица зем-
ли зРаду, Кабмин и АП вмес-
те со всеми их обитателями и 
прихлебателями – я первый 
перейду не только на мову – и 
других буду агитировать. А 
так, сегодня «мовне питан-
ня» – просто предлог ничего 

НАЙБІЛьш дИСКУСІЙНІ 
МАТЕРІАЛИ КВІТНЯ 

У спеціальній темі «Від білінгвізму до 
русифікації» (Тиждень, №15 (232) від 
12 квітня) оглядачі нашого видання аналі-
зують стратегії мовної поведінки українців

10 українських. Я вчилась у 
російській, з другого класу ви-
вчала українську – і, навпаки, 
в українських із другого класу 
вивчали російську. Всі добре 
розуміли один одного. А те-
пер ростуть невігласи, ні своєї 
мови не знають, ні російської і 
навіть англійської.

greatman: я живу в Росії і 
довго чекав що щось змінить-
ся для українців; не дочекав-
ся; ще гірше стало, і я тоді сам 
став займатись – роблю пере-
клад на українську мову пра-
вославних молитов – слухаю 
українську музику сучасну 
або народну – пишу комента-
рі на сайтах переважно укра-
їнською мовою; своїми рука-
ми зробив прапор України та 
портрети наших героїв – якщо 
є будь-яка можливість роз-
мовляти своєю рідною мовою, 
я це роблю.

Наталья Ивановна Бурце-
ва: В 1998 г. я ушла на пенсию 
с преподавательской работы, 
потому что не могла «исто-
рию изо», как звали ее мои 
студенты, достойно преподать 
НЕОБХОДИМОЙ им україн-
ською мовою. В этой НЕОБ-
ХОДИМОСТИ не сомневаюсь. 
Тогда же позвонила старому 
знакомому из сегодняшних 
«11 архонтів» – доктору наук, 
профессору. Спросила: сколь-
ко можно БОЛТАТЬ о том, что 
«мова – то не тільки звуки» і 
т.д.?! Для возрождения уми-
рающего ВМЕСТЕ С СЕЛАМИ 
языка нужна ПРОГРАММА 
по его спасению, СЛОВАРИ 
(особенно методологические, 
специальные терминологичес-
кие для «изо» – истории изо-
браз. искусств), УЧЕБНИКИ, 
переподготовка специалистов, 
особенно ВОСПИТАТЕЛЕЙ 
ДЕТСАДОВ, ПОСТЕПЕННЫЙ 
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Свої зауваги 
та коментарі 

до статей 
ви можете 

надсилати нам 
за допомогою 

системи 
зворотного 

зв’язку на сайті 
tyzhden.ua

ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕХОД на 
преподавание от школ до ву-
зов и т.д. «Вот, Наташа, и на-
пишите учебник!» – пропи-
щал мне в трубку «архонт». 
Я – не знающая языка доско-
нально. Учебника по «изо» 
так и нет, на моем месте 
РУССКОЯЗЫЧНАЯ препода-
вательница. Андерстенд? Хай 
вам щастить, любі патріоти. 
VALE!

spam: Чудова стаття, як і весь 
номер журналу, – присвяче-
ні проблемі мови, а саме укра-
їнської мови, мови, яка для 
більшості населення країни є 
або в недалекому минулому 
була рідною мовою. Що роби-
ти, щоб українська розвивала-
ся? Чому захисники російської 
такі агресивні й принципові, а 
захисники української досить 
пасивні й байдужі? Питання 

Всього голосів: 
1735
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риторичне, хоча відповідь до-
сить очевидна. Тому що захис-
ників російської активно під-
тримують, спонсорують, ство-
рюють їм максимально зруч-
ні умови існування на всіх рів-
нях – телебачення, радіо, пре-
са, фільми, музика і т.д. За та-
ких умов людина може ціл-
ком комфортно жити не зна-
ючи української взагалі! А Ви 
спробуйте пожити у Франції, 
не знаючи французької, в Ні-
меччині – не знаючи німець-
кої, у Польщі – не знаючи 
польської. 

Ваагн Карапетян: Я сам пе-
реїхав жити в Україну в 55 ро-
ків і через рік склав іспит з 
української мови для здобут-
тя громадянства. З огляду на 
характер своєї роботи я ба-
гато їжджу Україною і можу 
запевнити, що в будь-якій її 

частині чиновники всіх рів-
нів спокійно спілкуються обо-
ма мовами. За необхіднос-
ті, не помічаючи цього, лег-
ко й вільно переходять з од-
нієї на другу. До всього цьо-
го не зайве додати ще й пере-
важання радіо- і телепередач 
російською мовою. Досить на-
гадати найпопулярніші пе-
редачі: «Свободу слова» Са-
віка Шустера, «Велику полі-
тику» Кисельова, 95-й квар-
тал і практично всі музич-
ні шоу-програми. У державі, 
в якій за результатами остан-
нього перепису населення 
мешкає більш ніж 78% укра-
їнців і лише 17,3% росіян, на 
моє глибоке переконання, ні 
про яку другу державну мову 
йтися не може.

ОрфОграфію дОписувачів  
збереженО
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ЯК УРЯТУВАТИ УКРАїНУ

ЕСТОНІЯ

«В українському футболі спорт і політика тісно пов’язані… Цей чемпіонат 
мав стати престижним проектом, від якого виграла б політична еліта дер-
жави. Рішення європейців про бойкот було правильним. А яке ж іще пові-
домлення могла послати українському суспільству європейська політична 
еліта тепер, коли з лідером опозиції Юлією Тимошенко жорстоко пово-
дяться?.. Поза сумнівом, тепер можна справедливо запитати, чи подив-
ляться європейські політики з тією самою суворістю на порушення прав лю-
дини в Росії перед Олімпійськими іграми в Сочі 2014 року або перед Чемпі-
онатом світу з хокею в Білорусі 2014-го?»

ПОЛьЩА

«[Німецькі політики] бояться могутньої 
Росії і не вступлять із нею в суперечку. 
Але Україна є прикордонною державою, 

чорною діркою в центрі Європи. Бойкот Євро-2012 не принесе в Україну 
демократії, але він може переконати прозахідну частину тамтешнього 
суспільства, що Європа залишає її в біді».

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

«Київ провадить багатовекторну зовнішню політику: по суті грає з Москвою 
та Брюсселем – протиставляючи їх одне одному. Кремль хоче, щоб Україна 
приєдналася до Митного союзу; Янукович досі опирається... Йдеться не 
про футбол, а про геополітичну долю України. Її нинішні очільники хочуть 
дотримуватись європейських цінностей? Чи Янукович має на меті створити 
власну міні-версію путінізму?»
«Під час своєї виборчої кампанії Тимошенко попередила, що Янукович ни-
щитиме досягнення молодої української демократії, а її помічники поблаж-
ливо говорили про «радянську ментальну карту». Виборці тоді цьому не 
повірили. Її слова справдилися швидше, ніж будь-хто очікував… Багато 
українців зараз незадоволені всім політичним класом своєї країни і вважа-
ють його продажним та корисливим».

НІМЕччИНА

«Надто великою для них є спо-
куса використання бойкоту для 
пришвидшення демократизації 
та покращення ситуації з пра-
вами людини, замість укладення 
клопітних угод, довгострокового 
співробітництва й комісій із моні-
торингу... Скасування великих за-
ходів у будь-якому випадку було б 
неправильним шляхом, і взагалі 
про них можна вести мову лише у 
випадках, подібних до Білорусі, 
де зовнішньополітичні інтереси 
Заходу вузькі. Так, Олімпійські 
ігри в Пекіні відбулися, незважа-
ючи на бойкоти, так само, як і не-
доторканною залишиться Олімпі-
ада в Сочі, хоча Росія і не є при-
кладом дотримання прав лю-
дини. Надання права проведення 
великих спортивних та культур-
них заходів відбувається поде-
куди теж не завжди за політич-
ними критеріями. Таким чином, 
той, хто виступає за скасування 
проведення Чемпіонату світу з 
хокею в Білорусі, не повинен вод-
ночас забувати, що кілька років 
тому Німеччина підтримала голо-
вування Казахстану в ОБСЄ, хоча 
багата на ресурси держава Цен-
тральної Азії досі не проводила 
вільних і справедливих виборів... 
Хоч би якими зрозумілими були 
погрози про бойкот, наполегли-
вість у боротьбі проти диктаторів 
не має альтернативи. Диктатори 
почуватимуться спокійніше, якщо 
ніхто не прийде дивитися на ці 
події».

В останні кілька тижнів провідні західні медіа присвятили чимало 
уваги нашій країні, переважно в негативному контексті. Основна 
українська тема: бойкот європейськими лідерами Євро-2012 через 
жорстоке поводження з Тимошенко
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ЯК УРЯТУВАТИ УКРАїНУ
СшА

«У бойкоту спортивних подій є дві 
моделі: Аргентина 1978 року та 
Москва 1980-го. Так, чемпіонат 
світу з футболу в Аргентині прой-
шов безперешкодно, незважаючи 
на численні протести проти 
хунти, яка на той час була при 
владі, тоді як московську олімпі-
аду бойкотувал 64 країни 
включно зі США й Західною Ні-
меччиною, після того як СРСР 
увійшов до Афганістану. Пове-
дінка Європи щодо України, ймо-
вірно, коливатиметься між двома 
цими альтернативами... Але в ін-
шому місці в інший час відбувся 
спортивний бойкот керованої бі-
лими Південної Африки, який за-
вадив іноземціям відвідати рес-
публіку, обмежив можливості від-
правлення її гравців за кордон і 
завдав сукупної шкоди режимові 
апартеїду. Південноафрикан-
ський бойкот був подвоєний бага-
торічною низкою інших суворих 
покарань, спрямованих на погір-
шення економічного становища 
ПАР та перетворення її на країну-
ізгоя. Ніхто не планує такого 
тиску на Україну. Крім того, ба-
гато чого змінилося відтоді в між-
народних спортивних змаганнях, 
зокрема кількість грошей, витра-
чених на спонсорування й права 
трансляції таких подій, як чемпіо-
нат із футболу чи автомобільні 
перегони. Європейський турнір у 
Польщі та Україні транслювати-
муть «живцем» більш як на 
200 країн світу. Навіть коли мину-
лого місяця відновилися протести 
в Бахрейні, тамтешній етап Фор-
мули-1, який торік скасували че-
рез Арабську весну, все-таки від-
бувся, ніби нічого й не сталось. 
занадто багато грошей і пре-
стижу було поставлено на карту, 
щоб саботувати дорогі квитки».

БЕЛьгІЯ

«Зазвичай американські чи російські дипломати знаходять прямі слова й 
дістають підтримку з боку впливових держав. ЄС же, навпаки, давно відо-
мий тим, що більшість його дипломатів є тихими та безконфліктними про-
ектними менеджерами, які радісно розподіляють допомогу від Євросоюзу, 
водночас уникаючи гострих тем. зазвичай ЄС був милою дипломатичною 
тваринкою і, на відміну від СшА чи Росії, багато чого ігнорував. Тепер це 
в минулому».

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

«У певному сенсі Янукович використовує так-
тику, подібну до тієї, що існує в його «само-
державного» сусіда Аляксандра Лукашенки в 
Білорусі. Він заграє і з Росією, і з Європою в 
надії домогтися поступок від обох, та водно-

час нічим серйозним їм не поступається. Він хоче Угоди про асоціацію і потре-
бує підтримки Заходу для нового траншу МВФ цього літа. Якщо ж він не здо-
буде нічого, то може повернутися до Москви, яка йому допоможе лише на не-
приємних умовах.
Це, ймовірно, не закінчиться добре для жителів держави. Невезучі українці 
виявляться не тільки під владою хижого правителя, а й відрізаними від Єв-
ропи. І це створює головний біль для заходу. Є побоювання, що Янукович 
може дозволити своїй країні потрапити під вплив Росії [...]. Такий спад 20-річ-
них зусиль Заходу зі зміцнення незалежності України є похмурою перспекти-
вою, але країни ЄС повинні дати Путіну зрозуміти, що це завдасть шкоди від-
носинам із Росією.
Побоювання з приводу впливу Росії не повинні дозволити диктувати 
м’яку відповідь на авторитарні методи Януковича. Він схильний розгля-
дати дружнє ставлення як слабкість. замість цього ЄС повинен закрутити 
гайки президентові та його діловим партнерам із донецька, водночас 
шукаючи способи, як дати надію простим українцям.
Політичний бойкот на високому рівні є хорошим пунктом для початку.
Поза футбольними полями ЄС повинен наполягати на чесних парламентських 
виборах у жовтні, відправивши якнайбільше спостерігачів. Фінансові наглядачі 
мають застосовувати закони про відмивання грошей щодо великих сум, які пли-
вуть з України до Австрії, Великої Британії, Кіпру та інших країн. Країни ЄС пови-
нні відмовляти в наданні віз особам, які безпосередньо беруть участь у зловжи-
ванні владою. Але разом із тим вони мають полегшити відвідування Заходу гро-
мадянами України для навчання, туризму й торгівлі. І вони повинні зробити 
більше, щоб пояснити українцям потенційні вигоди від Угоди про асоціацію 
включно з можливістю того, що вона насамкінець приведе до членства в ЄС.
Сварка заходу з Україною – це сварка з її президентом, а не народом!»
«Не все втрачено. Українська політична культура та преса залишаються жи-
вими й непередбачуваними. Наступне велике випробування буде в жовтні, 
коли в Україні мають пройти парламентські вибори. [...] Янукович може 
опинитися перед дилемою: або він діє проти своїх політичних інстинктів і 
дозволяє партії втратити місця, або подвоює інтенсивність свого донбась-
кого стилю й рухається ще на крок ближче до ізоляції білоруського зразка».
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Сподівання Банкової на 
маніпулювання лідерами 
ЄС не виправдалися. 
В Європі дають зрозуміти, 
що євроінтеграція України 
за нинішньої влади 
неможлива. Проте питання 
про ефективну альтернативу 
наразі відкрите

ПРИСМАК        ІзОЛЯЦІї
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С
тає дедалі очевидніше, 
що, всупереч розрахункам 
Банкової перетворити Єв -
ро-2012 на свідчення своєї 

«європейськості» та козир у пе-
редвиборчій кампанії, Європа 
таки докладе всіх можливих зу-
силь, щоби чітко та недвознач-
 но продемонструвати україн-
цям (а 40–50% електорату ПР 
та колишньої «Сильної Укра-
їни» прагнуть інтеграції до ЄС), 
що нинішня влада веде країну 
до ізоляції.

Ситуація з Юлією Тимошен-
 ко таки змусила європейців від-
мовитися від «дипломатичної 
коректності», на яку чималі спо-
дівання покладали прибічники 

Автор: 
Олександр 

Крамар

послідовного ігнорування «не -
обов’язкових рекомендацій» єв-
ропейських структур, навіть ра-
ніше, ніж можна було на це очі-
кувати. Тим більше, що в Києві 
цьому активно сприяли, заграв-
шись у «рівноправність сторін» 
та, по суті, власний варіант «су-
веренної демократії». Нещодав-
 но, 19 квітня, Державна пенітен-
ціарна служба відмовила в поба-
ченні з Тимошенко послу Фран-
ції з прав людини Франсуа Зі-
мере, а 27 квітня – співголові 
групи Європейської партії зеле-
них у Європарламенті Ребеці 
Гармс. Того самого дня вона та 
інший співголова групи Даніель 
Кон-Бендіт звернулися до прези-

дента УЄФА Мішеля Платіні з 
проханням виступити із заявою 
про політичну ситуацію в Укра-
їні, аргументуючи це тим, що 
«видається неможливим бути 
присутніми на турнірі.., коли 
Юлія Тимошенко залишається у 
в’язниці та коли їй відмовляють 
у доступі до медичної допомоги 
тих лікарів, яким вона може до-
віряти». 

Проте для Віктора Януко-
вича, який, зрештою, очолює 
не Федерацію футболу України, 
а державу, більш симптоматич-
ною стали демарші політичних 
лідерів – президентів, голів 
урядів та міністрів низки євро-
пейських держав, серед яких і 



Карл Більдт, 
міністр закордон-
них справ швеції

«Ми хотіли б закли-
кати президента 

Януковича, щоб він 
розблокував євро-
пейське майбутнє 
народу та україн-
ської нації. Адже 

саме він його бло-
кує... Ми маємо ін-

терес до повер-
нення України в Єв-
ропу, з цієї причини 

й хочемо допо-
могти Тимошенко».

ЄС УжЕ РОзРОБЛЯЮТь 
АЛьТЕРНАТИВНІ СТРАТЕгІї,  
ЯКІ Б ПРОдЕМОНСТРУВАЛИ 
УКРАїНЦЯМ, ХТО СТАВ МІж 
НИМИ ТА ЄС, І ВІдКРИТО 
НАзИВАЮТь ПРІзВИЩА
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ключової країни ЄС – Німеч-
чини, а також керівництва за-
гальноєвропейських і трансат-
лантичних структур.

САМІТ ВІЛьНИХ КРІСЕЛ
Від участі в запланованому на 
11–12 травня Ялтинському са-
міті глав держав країн Цен-
тральної Європи майже одно-
часно відмовилися президенти 
Німеччини, Австрії, Словенії, 
Чехії та Італії, до яких посту-
пово приєдналися лідери біль-
шості інших держав, що тради-
ційно були учасниками цього 
форуму: Естонії, Латвії, Румунії, 
Болгарії, Чорногорії, Албанії, 
Боснії та Герцеговини, Хорватії.

На 8 травня підтвердили 
свою участь у заході лише чо-
тири президенти – Польщі, 
Словаччини, Молдови та Лит  ви. 
Причому прем’єр-міністр остан-
ньої під час зустрічі із президен-
том своєї країни попросив її ви-
користати саміт для відвертої 
критики поводження Януко-
вича з Юлією Тимошенко. Тож 
українській владі довелося фак-
тично визнати свою ізоляцію та 
відмовитися від проведення са-
міту буквально за три дні до ви-
значеної дати (формально фо-
рум відкладено на невизначе-
ний термін у зв’язку з тим, що 
більшість президентів не мо-
жуть взяти у ньому участі).

ЄВРОБОЙКОТ
Від поїздки на матчі Євро-2012 в 
Україні вже відмовилися прези-
дент Єврокомісії Жозе Мануел 
Баррозу, а також низка євроко-
місарів. Про неможливість ві-
зиту до України під час чемпіо-
нату повідомив генеральний се-
кретар НАТО Андерс Фог Рас-
муссен, а запланований візит 
делегації НАТО до Києва вза-
галі скасовано. Стало відомо, що 
від відвідання чемпіонату з фут-
болу в Україні в разі відсутності 
позитивних зрушень у ситуації 
довкола Юлії Тимошенко мо-
жуть відмовитися і федераль-
ний канцлер ФРН Ангела Мер-
кель, представники королів-
ських родин та урядів Швеції, 
Бельгії, Нідерландів, Іспанії. 
Про відмову від візиту в Україну 
заявив британський принц Ві-
льям, який очолює Футбольну 
асоціацію Англії. Керівник МЗС 
Іспанії Хосе Мануель Гарсія-
Мар  гальо в інтерв'ю газеті ABC 
сказав, що іспанська збірна 

може не вийти на поле київ-
ського стадіону, якщо пройде у 
фінал. Цей варіант, за його сло-
вами, вже обговорюється з Ні-
меччиною і Польщею, але так 
може статися лише у випадку 
консолідованого бойкоту з боку 
всіх європейських команд.

І це лише початок. До чемпіо-
нату ще місяць і, якщо зараз від-
бувається підрахунок тих, «хто, 
ймовірно, не приїде», то уже за 
місяць ситуація може змінитися 
так, що рахувати доведеться тих, 
«хто, ймовірно, приїде». Як це 
сталося з Ялтинським самітом 
глав держав Центральної Єв-
ропи. Адже найскладніше – це 
розпочати. Тож, коли з’явиться 
група впливових європейських 
лідерів, котрі публічно заявлять, 
що візит до України є «агітацією 
на користь режиму Януковича», 
для якого нормою політичного 
життя стали репресії проти рей-
тинговіших опонентів, то влада 
муситиме пояснювати, не чому 
той чи інший політик до України 
не поїхав, а чому таки поїхав. 
Між іншим, лідер Соціал-де -
мократичної партії Німеччини 
Зігмар Габріель уже сказав, що ті 
європейські політики, які все ж 
наважаться відвідати Україну 
під час Євро-2012, «мають бути 
обережними, щоб не стати вболі-
вальниками режиму… Якщо ви 
маєте сумніви, то не слід їхати до 
цієї країни». Ця партія входить 
до складу групи європейських 
соціалістів у Європарламенті, 
яка ще донедавна була партне-

ром Партії регіонів і намагалася 
відстоювати її позицію під час 
конфліктних ситуацій у європей-
ських інституціях.

НЕАдЕКВАТНІСТь
Роль блазнів у цій ситуації ви-
пало виконувати працівникам 
українського МЗС, котрі зму-
шені заперечувати очевидні 
факти, часто провокуючи ще 
більш різкі меседжі з ЄС. Зок -
рема, директор департаменту 

інформаційної політики МЗС 
Олег Волошин попросив не 
сприймати відмову європей-
ських політиків від участі у са-
міті глав держав Центральної 
Європи як демарш. «Газетною 
качкою» було названо інформа-
цію про можливу відмову від 
візиту на Євро-2012 канцлера 
Німеччини Ангели Меркель. У 
відповідь на що 30 квітня прес-
секретар уряду ФРН Георг 
Штейтер не лише підтвердив 
інформацію про можливий 
бой  кот нею чемпіонату, а й на-
голосив, що взагалі «будь-який 
візит до України залежатиме 
від долі Тимошенко та дотри-
мання прав і свобод людини».

1 травня представник Укра-
їни в ЄС Костянтин Єлісєєв зая-
вив, що заклики бойкотувати 
Євро-2012 «переводять політич-
ний діалог на мову ультимату-
мів». Однак він так і не дав від-
повіді на запитання, як мають 
поводитися європейські лідери 
в ситуації, коли нинішнє укра-
їнське керівництво неоднора-
зово демонструвало, що цивілі-
зованої мови не розуміє. Нато-
мість українське МЗС оприлюд-
нює заяви у стилі радянської 
пропаганди: «Атака на велику 
мрію підриває шанс колишніх 
членів соціалістичного табору 
довести, що за економічним, 
людським, науковим потенціа-
лами вони вже готові з боржни-
ків Європи перетворитися на 
нові двигуни її розвитку».

У Києві вирішили перейти 
від захисту до нападу, звинува-
чуючи європейських політиків 
у «зневазі до мільйонів україн-
ців»: МЗС стверджує, що за-
клики до бойкоту чемпіонату 
на практиці означатимуть під-
рив іміджу грандіозної спор-
тивної події й спричинять 
збитки для інтересів мільйонів 
пересічних українців, які голо-
сують за різні партії або взагалі 
не цікавляться політикою. Ми-
кола Азаров намагається «пе-
рекласти з хворої голови на 
здорову» та переконує, що єв-
ропейці «весь наш народ, нашу 
країну хочуть принизити».

Проте в ЄС уже розробляють 
альтернативні стратегії, які б 
продемонстрували українцям, 
хто став між ними та ЄС, і від-
крито називають прізвища. Зо-
крема, міністр закордонних 
справ Швеції, країни яка поряд 
із Польщею була одним із лобіс-
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шТОВХАЄ ЙОгО дО 
ПУТІНСьКОгО СЕРЕдОВИЩА, 
дЛЯ ЯКОгО ВІдПОВІдНА 
ПСИХОЛОгІЯ Є БЛИзьКОЮ 
ТА зРОзУМІЛОЮ

16|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 19 (236) 11–17.05.2012

поліТИКА|вибір

тів ініціативи Східного партнер-
ства й укладення Угоди про асо-
ціацію між Україною та ЄС, 
Карл Більдт після зустрічі зі 
своїм німецьким колегою Гідо 
Вестервелле прямо заявив: «Ми 
хотіли б закликати президента 
Януковича, щоб він розблоку-
вав європейське майбутнє на-
роду та української нації. Адже 
саме він його блокує... Ми заці-
кавлені в поверненні України до 
Європи, з цієї причини і хочемо 
допомогти Тимошенко».

Канцлер Ангела Меркель під 
час зустрічі із депутатами буд-
нестагу від ХДС обговорювала 
можливість того, що замість бой-
котувати чемпіонат, політики 
країн ЄС мають таки поїхати до 
України, але на стадіоні уникати 
трибун для високопоставлених 
гостей, а приєднатися до про-
стих людей на звичайних трибу-
нах. Це було б видимим дистан-
ціюванням від уряду Януковича 
і символом єднання з україн-
ським народом. А міністр закор-
донних справ ФРН Ґідо Вестер-
велле навіть попередив, що під 
час чемпіонату Європи з фут-
болу «політики, спортсмени, 
ЗМІ та вболівальники не змар-
нують можливості засвідчити 
своє ставлення до порушень 
прав людини в Україні».

У будь-якому разі вже оче-
видно, що сподівання, які Бан-
кова покладала на Євро-2012, 
причому як макроекономічні, 
так і іміджеві та політичні, не 
виправдовуються. Понад те, в 
європейській громадській думці 
Віктор Янукович перетворю-
ється на одіозну постать на 
кшталт тих, якими свого часу 
стали Слободан Мілошевич, 
Муаммар Каддафі чи Аляк-
сандр Лукашенка, і позбутися 
відповідного негативного імі-
джу через певний час буде вже 
неможливо навіть за великого 
бажання. Водночас хай част-
ково й вимушена, проте неочі-
кувано гостра, а найголовніше – 
прогресуюча реакція європей-
ських політичних еліт на ігно-
рування вимог щодо звільнення 
та повернення до активного по-
літичного життя репресованих 
опозиціонерів, має виконати ще 
й роль попередження про не-
прийнятність керованого сцена-
рію парламентських виборів, що 
відбудуться восени, і дати уяв-
лення про можливий масштаб 
реакції ЄС.

БАЛАНСУВАННЯ 
НЕМОжЛИВЕ
Складається враження, що в 
оточенні Януковича вперто іг-
норують той факт, що немож-
ливо гратися у «самодостат-
ність на міжнародній арені» 
фактично найбіднішій євро-
пейській країні, влада якої діє 
методами Лукашенки та має 

підтримку менше 20% насе-
лення. Або хтось впливовий у 
цьому оточенні добре відпра-
цьовує заробітну плату сусід-
ньої держави і вміло штовхає 
свого формального керівника у 
прірву. Річ же не в чемпіонаті, 
який відбудеться й забудеться, 

а в тім, що ізоляція Януковича і 
небажання подавати руку за-
лишиться. (Між іншим, капі-
тан збірної Німеччини з фут-
болу Філіпп Лам уже закликав 
президента УЄФА Мішеля Пла-
тіні чітко задекларувати свою 
позицію щодо ситуації в Укра-
їні, оскільки сам він «дуже сер-
йозно поміркував» би перед 
тим, як подавати руку Януко-
вичу, якби той з’явився на ко-
тромусь із матчів.)

Спроби маніпулювати євро-
пейцями, вдаючись до цинічних 
заяв про «незалежність україн-
ської судової чи правоохоронної 
систем від виконавчої влади» 
або шантажуючи їх зміною зо-
внішньополітичного кур  су, ус -
піху не мали. ЄС не потрібен 
«свій Лукашенка». Авторитарна 
еволюція президента Януко-
вича виявилася такою очевид-
ною та навіть демонстративною, 
що ігнорувати її європейський 
політикум не може, навіть за ве-
ликого на те бажання, адже, на 
відміну від України, у справді 
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Ґідо Вестервелле, 
міністр закордон-

них справ ФРН

«Під час Чемпіо-
нату Європи з фут-
болу в Україні полі-
тики, спортсмени, 
ЗМІ та вболіваль-

ники не змарнують 
можливості проде-
монструвати своє 

ставлення до пору-
шень прав лю-

дини…»

Філіпп Лам, 
капітан збірної 

Німеччини 
з футболу

«Ситуація в Україні 
й ставлення до Юлії 
Тимошенко далекі 
від моїх поглядів у 
царині демократії, 
прав людини, осо-
бистої свободи чи 

свободи слова... Ду-
маю, він (прези-

дент УЄФА Мішель 
Платіні. – Ред.) по-

винен щось ска-
зати. Мені дуже ці-

каво, щó це було 
б... Я дуже сер-

йозно подумав би 
перед тим, як пода-

вати руку прези-
дентові України, 
якби той з’явився 

на якомусь матчі».
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демократичних суспільствах за-
лежність від громадської думки 
є усталеною нормою життя 
будь-якого політичного лідера. 
З огляду на це подальшими кро-
ками, зважаючи на розвиток по-
дій, можуть таки стати і більш 
«прикладні» санкції.

Причому ізоляція на захід-
ному напрямку відбувається на 
тлі фактично заморожених від-
носин із Росією. Понад те, з Мо-
скви по Януковичу було завдано 
кілька ударів. По-перше, там 
уже засудили поводження із по-
літичними опонентами, яке на-
звали надто компроментуючим 
навіть для країни, як висло-
вився Мєдвєдєв, із «багатими 
тоталітарними традиціями». 
По-друге, поряд із Німеччиною 
Росія уже запропонувала ліку-
вати Тимошенко на своїй тери-
торії. Крім того, в РФ наполе-
гливо повторюють, що жодного 
злочину в діях Тимошенко під 
час укладання газових угод не 
було скоєно, а тому її засу-
дження є невиправданим.

Уже понад два роки минуло 
від перших Харківських угод, 
проте бажаного перегляду газо-
вих контрактів так і не відбу-
лося. Тим часом, оглядачі не-
безпідставно очікують активіза-
ції натиску Путіна під час черго-
вого президентського терміну. 
Зважаючи на зростання невдо-
волення всередині Росії та від-
сутність перспектив поліп-
шення соціально-еконо  мічної 
ситуації, зовнішньополітична 
експансія залишатиметься для 
російського президента єдино 
можливим аргументом для 
утримання влади. Водночас рі-
вень підтримки Януковича се-
ред проросійського електорату 
постійно зменшується, звільня-
ючи дедалі ширший простір 
для появи нового, зорієнтова-
ного на Москву та більш контро-
льованого Кремлем проекту. 

За таких обставин ізоляція 
режиму Януковича, з боку ЄС та 
США, що набирає обертів, роби-
тиме його ще більш уразливим 
до російського тиску, однак усві-
домлення цього навряд чи 
вплине на політику західних 
держав. І причина та сама: ни-
нішнього українського прези-
дента дедалі менше сприйма-
ють там як прийнятного парт-
нера. Тож проросійський дрейф 
провокуватиме не змагання за 
нього з Москвою, а пошук шля-

хів його усунення, як перешкоди 
у відносинах із Україною.

Останнім часом оглядачі де-
далі частіше ведуть мову про те, 
що на заваді ухваленню раціо-
нального рішення про пошук 
компромісу із цивілізованим 
світом стоять особливості пси-
хології президента Януковича 
та його найближчого оточення, 
яке звикло діяти «по понятіях» і 
побоюється виглядати в такій 
ситуації слабкими в середовищі 
своїх. Мовляв, піддався тиску, 
проявив слабкість –більше не 
може бути «головним». Проте в 
такому разі актуалізується про-
блема не лише неадекватності 
(оскільки тиск ЄС посилювати-
меться, а справжнє співвідно-
шення сил нікуди не зникає), а й 
психологічної несумісності ук -
раїнського очільника та євро-
пейських політиків. 

Натомість відповідний пси-
хотип штовхає його до путін-
ського середовища, для якого 
відповідна психологія є близь-
кою та зрозумілою. А перед 
Україною в контексті реставра-
ційного проекту нового-ста -
рого російського президента 
може незабаром постати ди-
лема Путін чи Янукович? При-
чому фігура російського лідера 
для лояльно налаштованої 
щодо Росії частини населення, 
справді, може виявитися при-
йнятнішою альтернативою по-
рівняно з чинним гарантом.

ПРОБЛЕМА АЛьТЕРНАТИВИ
Тому життєво важливо, щоби 
після усунення режиму Януко-
вича, саме опозиція заповнила 
вакуум, що виникне в країні. 
До того ж не за допомогою ме-
ханічного заміщення влади, а 
запропонувавши якісне онов-
лення країни, адекватне очіку-
ванням Європи. В протилеж-
ному випадку може постати за-
гроза, що разом з конструкцією 
донецької влади завалиться і 
конструкція держави.

Проблема ж полягає в тому, 
що у нинішньому вигляді опо-
зиція до цього не готова. Бра-
кує усвідомлення необхідності 
демонтажу сформованої в по-
страдянський час олігархічно-
монополістичної суспільної мо-
делі, яка поєднується із різно-
рівневою правовою системою, 
за якої для одних закони одні, а 
для інших – інші. Замість 
впливати на підвищення рівня 

політичної культури насе-
лення, готувати його до відпо-
відальності за своє майбутнє та 
громадської самоорганізації й 
активності, триває тиражу-
вання популістських гасел і ме-
сіанських, патерналістських 
ілюзій про те, що достатньо 
просто поставити при владі 
правильного і доброго царя та 
що кілька надзвичайних людей 
своєю професійністю та висо-
кими моральними якостями 
здатні компенсувати ефективні 
механізми. Немає не лише чіт-
кого плану першочергових за-
ходів на перші 10, 100 та 500 
днів після здобуття нинішньою 
опозицією влади, а й готовності 
опозиціонерів підтримувати і 
виконувати його незалежно від 
того, хто у відповідний час очо-
люватиме уряд, парламент чи 
те або інше міністерство.

НЕ БУТИ зОВНІшНІМ 
СПОСТЕРІгАчЕМ
Зі свого боку європейські лідери 
не мають обмежуватися конста-
тацією проблем, авторитарного 
відкату та невідповідності укра-
їнської еліти власним очікуван-
ням і тим завданням із модерні-
зації та реальної європейської 
інтеграції, які стоять перед 
Україною. Їм слід чітко визна-
чити власну готовність надати 
всебічну підтримку тим політи-
кам, які засвідчать свою зрілість 
до проведення кардинальних 
перетворень в Україні, щоби не 
було повторено помилок і знову 
не змарновано шансу, як це уже 
сталося у 2005–2006-му. Вони 
мають усвідомити, що в тран-
зитному суспільстві, яке за інер-
цією постійно затягує назад у 
совок, підтримка здорових сил 
більшістю люмпенізованого 
суспільства не може бути трив-
кою й те, що в разі відсутності 
незворотних змін за порівняно 
короткий відтинок часу, розча-
рування знову може призвести 
до реваншу реакційних сил, як 
це вже відбулося у 2006 та 2010 
роках. Водночас потрапляння 
України в орбіту авторитарного 
проекту Путіна означатиме не 
лише крах політики Східного 
партнерства, а й посилюва-
тиме привабливість російської 
моделі в деяких країнах ко-
лишнього соцтабору, а тому за-
охочуватиме Кремль до екс-
пансії уже в межах охопленого 
кризою ЄС. 



Спогади про 
майбутнє?

Н
инішній геополітичний 
хаос по-українськи, коли 
влада намагається не по-
сваритися остаточно із 

Заходом, не дати себе з’їсти 
Кремлю й водночас зберегти 
такий-сякий суверенітет, щоб 
мати можливість нищити полі-
тичних опонентів і безпере-
шкодно збагачуватися без втру-
чання міжнародних інституцій, 
спонукає до запитання: куди 
воно все йде і чим закінчиться?

Це надзвичайно важке для 
виконання завдання «доне-
цької бригади» викликає до 
життя деякі елементи суто те-
риторіального патріотизму, па-
тріотизму власного майна. Та-
кий різновид патріотизму ко-
лись буяв у штаті Техас у США, 
де прихильники дистанцію-
вання від Вашингтона відверто 
заявляли: «Грабувати Техас ма-
ють право лише техасці!» Але 
враховуючи програму знову об-
раного президентом «націо-
нального лідера» Російської 
Федерації Владіміра Путіна, 
спрямовану на відродження 
росієцентричної імперії, така 
провінційна фронда донецьких 
ніякої самостійності Україні не 
забезпечить, хіба що суто сим-
волічну та декоративну.

Для серйозного протисто-
яння новому виданню імперії до-
нецькі не мають ідеологічних і 
політичних ресурсів, внутріш-
ньої підтримки в Україні, спри-
яння Заходу, привабливого для 
більшості українців ідейного 
прапора. Зрештою, не мають на-
лежної репутації. Усе це зумов-
лює повільне сповзання «регіо-
нальної», «донецької» Ук  раїни в 
імперське болото. Яким буде цей 
процес? Дещо тут відкривають 
чутки про те, що нині деякі ві-
тчизняні міністри реально жи-
вуть у Москві, мають там родини 
і на суботу-неділю туди літають, 
повертаючись у понеділок вран-
 ці до Києва, щоб провести на-

раду в українському міністер-
стві. Щось схоже вже було в пе-
ріод УНР, коли більшовики ство-
рили з центром у Харкові псев-
донезалежну Українську Радян-
ську Республіку, уряд якої не мав 
голови, що ставав зайвою, непо-
трібною ланкою, бо всі міністри 
діставали накази від відповід-
них російських наркомів безпо-
середньо.

Але нині «не той став Мирго-
род», і міжнародна ситуація по-
требує витонченіших форм по-
глинання чи цілковитого контро-
лювання інших держав. У цьому 
сенсі значний інтерес становить 
практика кремлівського керу-
вання так званими країнами на-
родної демократії у Східній Єв-
ропі в 1944–1989 роках. Як ві-
домо, Польща (Польська На-
родна Республіка), Чехословач-
чина (Чехословацька Соціаліс-
тична Республіка), Угор  щина 
(Угорська Народна Республіка), 
Румунія (Соціалістична Респу-
бліка Румунія), Болгарія (Болгар-
ська Народна Республіка) і Східна 
Німеччина (Німецька Демокра-
тична Республіка) формально-
юридично були суверенними 
державами, мали власні посоль-
ства, армії, були представлені в 
міжнародних організаціях. Про-
 те фактично над усе в період від 
1944 до 1956 року були протекто-
ратами Радянського Союзу з жор-
стким поліцейсько-політичним 
контролем усіх боків їхнього 
життя. Жодного кроку ці нібито 
незалежні країни не могли сту-
пити без дозволу Москви, яка на-
самперед узяла під свій контроль 
силові структури, а деякі ство-
рила наново. Охочі можуть порів-
няти ті дії з тим, що нині відбува-
ється в зазначеній сфері в Укра-
їні. Наприклад, у Польщі НКВС 
створив «Urząd Bezpieczeństwa» 
(УБ), поставив на чолі народже-
ного в Білорусі комуніста Станіс-
лава Радкевича, який у розмові з 
американськими дипломатами 
визнав, що НКВС СРСР надав 
йому 200 радянських інструкто-
рів із питань безпеки для форму-

вання в Польщі фактично філії 
радянських спецслужб. За спи-
ною Радкевича стояли старші 
радники НКВС/НКДБ генерали 
Сєлівановській і Мєльніков, які 
стежили за діяльністю молод-
шого польського товариша – ви-
конавця.

Польський генерал Зиґмунт 
Берлінґ, колишній командувач 
сформованої в СРСР Першої 
польської армії, згодом напише 
лідерові Компартії Польщі Вла-
диславу Ґомулці: «Лакеї Берії з 
НКВС сіяли спустошення по ці-
лій країні. Злочинні елементи з 
апарату Радкевича залюбки до-
помагали їм. Під час законних і 
незаконних обшуків розкрада-
лося майно населення, абсо-
лютно невинних людей депорту-
вали або запроторювали в тюрму. 
Людей вбивали як собак… Ніхто 
не знав, у чому його звинувачу-
ють, хто його заарештовує і що з 
ним буде». У 1944–1947 роках ін-
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структори НКДБ/МДБ мали 
право остаточно приймати рі-
шення в усіх відділах польської 
УБ. Навіть після смерті Сталіна в 
кожному її провінційному від-
ділку було по два радянських 
радники… Дуже активно чекісти 
опікувалися в Польщі фальсифі-
кацією виборів, адже на відміну 
від СРСР навіть у комуністичній 
ПНР щось подібне до виборів 
таки ж зберігалося, номінально 
існувала багатопартійність…

У Східній Німеччині діяли ще 
брутальніше, бо навіть фор-
мально то була окупована країна. 
Тамтешніх соціал-демо  кратів ра-
дянські органи змушували 
об’єднуватися з комуністами під 
загрозою репресій (жертвами 
яких стали понад 20 тис. членів 
СДПН). Деяких запроторили до 
тепер уже комуністичного, а пе-
ред цим нацистського концта-
бору Заксенхаузен. Так виникла 
Соціалістична єдина партія Ні-

меччини (СЄПН). Спецслужбу 
комуністичної Східної Німеч-
чини очолив ветеран Головного 
розвідувального управління 
(ГРУ) Міністерства оборони 
СРСР Вільгельм Цайссер. Звісно, 
тут також дуже активно опікува-
лися фальсифікаціями виборів.

На чолі Компартії Румунії 
стояли агенти НКДБ Анна Пау-
кер і Василе Лука. Комуністи зу-
міли проконтролювати виборчий 
процес і взяли владу в країні. Ра-
дянські інструктори створили 
«Народну безпеку» (Directoratul 
general al sigurantei poporolui, або 
ДУНБ). Головним радником 
НКДБ/МДБ у Румунії був Дмі-
трій Ґеорґієвич Фєдічкін, який 
часто повчав тамтешнього кому-
ністичного лідера Ґеорґіу-Дежа. В 
Угорщині московські радники 
сформували таємну поліцію AVH 
(államvédelmi hatóság). Її очолив 
давній агент НКВС СРСР Ґабор 
Петер (Бено Аушпіц). Радянські 
чекісти були присутні під час до-
питів угорців, але тортури дові-
ряли місцевим колегам. Вибори 
комуністи в цій країні також ви-
грали завдяки чекістським мето-
дам. Після утворення однопар-
тійної диктатури в Будапешті ан-
тисеміт Берія глузливо назвав ко-
муністичного фюрера Матіаша 
Ракоші «єврейським королем 
Угорщини».

У Чехословаччині, почина-
ючи з 1945 року, комуністи контр-
олювали секретну служ  бу (Stàtni 
Bezpečnost, СБ), за діями якої спо-
стерігали радники НКДБ/МДБ 
Тіхонов і Хазянов. Вони ж керу-
вали великою мережею радян-
ської агентури в країні. Такий 
жорсткий московський контроль 
було встановлено над арміями 
східноєвропейських держав. Ко-
мандувати Військом Польським 
призначили радянського мар-
шала Константіна Рокоссовского. 
Поляки чудово розуміли, що це 
означає, і в деяких військових 
частинах йому кричали: «Заби-
райся в Москву! Геть із Польщі!» 
Кілька разів у нього стріляли.

Навіть на репресії проти 
найвищих керівників країн 
Східної Європи санкцію давала 
Білокам’яна. Наприклад, саме з 
дозволу СРСР угорського пар-
тійного діяча Яноша Кадара за-
судили до довічного ув’язнення. 
І жодне кадрове призначення 
там не відбувалося без голов-
ного рішення радянського ке-
рівництва. Диктат Москви здій-

снювався в усіх сферах життя 
цих формально незалежних 
держав, де їхні лідери були ма-
ріонетками Союзу. Радянський 
посол у Варшаві керував поль-
ськими начальниками, як сво-
їми підлеглими.

Російський журналіст Лєонід 
Млєчин писав у своїй книжці 
«Юрий Андропов»: «…Попов (по-
сол СРСР. – Авт.) поводився в 
Польщі як комісар серед анархіс-
тів, з кожного приводу вичиту-
ючи главу партії і уряду Болес-
лава Берута – навіть за те, що 
польські селяни не так ведуть 
оранку землі й не так сіють. Зре-
штою, посол сказав Берутові, що 

не взяв би його до себе навіть се-
кретарем райкому в Московській 
області. Обурений Берут не ви-
тримав і зателефонував Хру-
щову». А про діяльність Андро-
пова в Будапешті Млєчин висло-
вився так: «Оскільки без схва-
лення Москви в країні нічого не 
робилося, радянський посол був 
ключовою постаттю в Будапешті. 
Від Андропова у керівників Угор-
щини не було секретів». Зрозу-
міло, що поняття «національні 
інтереси» щодо цих країн весь 
цей час не працювало. То були 
держави з абсолютно обмеженим 
суверенітетом, межі якого визна-
чалися в Кремлі.

Є підстави вважати, що саме 
такий рівень залежності України 
намагатиметься встановити Ро-
сія найближчим часом шляхом 
постійного тиску на донецьких. 
Тим більше що база для цього 
вже сформована в нашому уряді 
(відповідні міністри) та парла-
менті, а військове угруповання 
РФ уже розташоване в Криму. До-
свід контролю над Східною Євро-
пою в 1944–1989 роках допоможе 
вирішити проблему абсолютного 
підпорядкування Москві силових 
структур України. Хоча, зважа-
ючи на стратегічні плани 
Кремля, там, вочевидь, бороти-
муться з величезною спокусою 
перетворити нашу країну на ро-
сійську провінцію, але то вже 
програма-максимум. 

«НАРОдНІ дЕМОКРАТІї» 
БУЛИ дЕРжАВАМИ з 
АБСОЛЮТНО ОБМЕжЕНИМ 
СУВЕРЕНІТЕТОМ, МЕжІ ЯКОгО 
ВИзНАчАЛИСЯ В КРЕМЛІ

ВІЙСьКОВИЙ 
КОНТРОЛь

Лише в Болгарії не 
було радянських 
військ, а диктато-
рові (у межах, до-
зволених СРСР) у 
Румунії Ґеорґіу-

Дежу вдалося за ча-
сів Хрущова ті вій-
ська відправити на 
батьківщину. В НДР 
базувалася півміль-
йонна група радян-

ських військ у Ні-
меччині, у 

Польщі – Північна 
група військ, у 

Чехо  словаччині – 
Центральна, на те-
ренах Угорщини – 

Південна

№ 19 (236) 11–17.05.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|19

історичні паралЕлі|поліТИКА



Кінець гри в демократію

Н
ещодавно випало бути 
присутньою під час су-
перечки двох велемов-
них кухонних політоло-

гів. Один, розливаючи горілку 
в чарки і по столу, весело напо-
лягав на тому, що російська ін-
телігенція незабаром приведе 
Росію до сокири: «Революцію 
завжди робила інтелігенція – 
візьми хоч Францію, хоч нашу 
рідну великожовтневу, а тепер 
Болотна-матінка нас на бій по-
веде». Другий, намагаючись по-
цілити виделкою в огірок, що 
повсякчас вислизав, флегма-
тично сперечався, стверджу-

Автор:  
Катерина Барабаш,  

Росія

ючи, що інтелігенція не зуміла 
скористатися плодами грудне-
вої революції, знову допус-
тивши до влади Путіна.

Атмосфера дихала сімдеся-
тими з тією лише різницею, що 
тоді кухонна політологія була 
вимушеною – більше зайня-
тися нею було ніде, а нині мож-
ливостей достатньо, але тягне 
все одно на кухні. Генетична 
пам’ять чи що?

Досі ніхто не пояснив: чому 
грудневі мітинги на Болотній і 
на Сахарова оголосили револю-
цією? Змінився політичний 
устрій? Повалили самодержав-
ство – путінську гоп-компанію? 
Ні, все залишилося. Чи тільки 
тому, що нинішня ситуація 
надто нагадує початок 1990-х, 

коли справді сталося падіння 
влади? Щоправда, тоді його 
спровокувала ватага гекачепіс-
тів, а потім моментом скориста-
лися керівники Росії, України 
та Білорусії, що підписали Бі-

ловезьку угоду – смертний ви-
рок Радянському Союзу.

Утім, терміни – це лише 
терміни. Це слова, у яких вті-
лена суть. А її, гадаю, най-
краще давним-давно висловив 
Пушкін, вигукнувши вустами 
свого ліричного героя: «Ах, об-

НЕМАЄ І НЕ БУЛО  
НІЯКОгО ТАНдЕМУ –  
Є ЛИшЕ ПУТІН
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мануть меня нетрудно — я сам 
обманываться рад!»

Ті, хто виходив на Бо-
лотну, а потім на Сахарова, не 
просто дали себе обдурити – 
вони зраділи обману. Груд-
неві мітинги зрештою за-
вдали Росії очевидної шкоди. 
Не в тому сенсі, що треба було 
хай там що намагатися їх не 
допустити, – вони були зако-
номірні й потрібні як спроба 
перевірити свої сили. Та й де-
які результати все ж таки мо-
жуть видатися втішними, 
приміром, нехай і з великим 
скрипом, але повернули гу-
бернаторські вибори. Це вже 
велика справа. Але мова про 
інше.

Чотири роки Дмітрій Мєд-
вєдєв базікав без угаву, нескін-
ченно промовляючи і деваль-
вуючи поняття «демократія», 
«лібералізація», «модерніза-
ція». За цими словами нічого 
не стояло, але під них бомбили 
Цхінвал, шили нові справи Хо-
дорковскому й ухвалювали ре-
гіональні (поки що) закони про 
боротьбу з пропагандою гомо-
сексуалізму.

Говорити про Мєдвєдєва як 
про політичного діяча, як про 
президента смішно. Навіть про 
тандем говорити смішно. Не-
має і не було ніякого тандему – 
є лише Путін. Мєдвєдєв – це 
дупа Путіна, якою той на чо-
тири роки повернувся до кра-
їни. Щоб від обличчя відпо-
чили в ім’я дотримання кон-
ституційних норм.

Путін знову повернувся до 
росіян обличчям, тільки це об-
личчя має вираз куди більш 
невдоволений і сердитий, ніж 
чотири роки тому. За цей час 
Мєдвєдєв геть-чисто зневірив 
електорат хоч у мінімальній 
владній потенції, водночас по-
слабивши чіпку путінську 
хватку. Підсумком його чоти-
рирічної розслабленої безді-
яльності й стали зимові мі-
тинги. Вони ж, найімовірніше, 
і поставили крапку в іміту-
ванні демократії, що виходило 
від влади. Ніяка імітація Пу-
тіну не потрібна – вона просто 
вже не проходить. Не «канає». 
Тому зараз можна очікувати 
лише одного: жорстких заходів 
із припинення оголошених 
Мєдвєдєвим ігор у демократію. 

Проте саме це російська ін-
телігенція розуміти й відмов-

ляється. Як і те, що про жодне 
зрушення менталітету, жодне 
«пробудження» народу гово-
рити не випадає. Може йтися 
тільки про те, що, повернув-
шись до народу задом, Путін 
не врахував усієї шкідливості 
для влади такої тривалої без-
діяльності, дозволивши вели-
чезній кількості людей долу-
читися до мєдвєдєвських ігор у 
демократію.

Утім, дивлячись на все це 
почасти збоку, Путін дійшов 
утішного для себе висновку: не 
такий страшний чорт, як його 
малюють демократи. Адже за 
весь той час опозиція так і не 
народила собі лідера. Навіть ті, 
хто ще два-три місяці тому 
претендував на духовне лідер-
ство, тихо зникли. Зник Аку-
нін, зник Парфьонов... Зали-
шився Удальцов, чиї ліві пере-
конання не дадуть йому по-
сісти передові позиції. Зали-
шився Навальний, який стає 
дедалі більше схожий на полі-
тичного нарциса. Залишився (і 
завжди лишатиметься, доки 
живий) Явлінскій, цей збірний 
образ російської інтелігент-
ської опозиції, що не лише не 
здатний навіть до найменшої 
конструктивної діяльності, а й 
боїться її як вогню.

І всього цього Путін не 
може не знати. А отже, остері-
гатися помаранчевих револю-
цій йому немає сенсу – навіщо, 
якщо все йде в пісок саме по 
собі? І хай там що кажуть борці 
за чесні вибори, хай там як до-
бирають приклади порушень 
на дільницях, президентські 
перегони все ж таки стали 
справді вибором народу, нехай 
навіть і з погрішністю. Країна, 
яка так і не дізналася, що таке 
демократія, повірила владі, що 
це можливість вийти на Бо-
лотну. І мільйони людей, поба-
чивши море білих стрічечок, 
тільки ще більше перекона-
лися в тому, що Путін – то де-
мократія, помножена на ста-
більність.

А інтелігенція, що засіла на 
умовних кухнях і вбралася в 
пікейні жилети, як і раніше, 
розмірковує над тим, перемо-
гла вона в революції остаточно 
чи остаточна перемога ще по-
переду. Вона просто не звер-
нула уваги, що далі Болотної її 
не пустили. Але, схоже, їй і там 
затишно. 
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ПРОБЛЕМА НЕ В ПРАВІЙ 
ІдЕОЛОгІї, А В ПОгІРшЕННІ 
УМОВ жИТТЯ

закономірна поразка
Перемога соціаліста на президентських виборах у Франції не є 
спалахом популярності лівої ідеології. Це швидше вияв загальної 
європейської тенденції до частої зміни влади під впливом кризи, 
підсилений особливостями характеру Саркозі

П
ідсумки недовгого прези-
дентства Ніколя Саркозі 
досить неоднозначні. Але 
більшість експертів схо-

дяться на думці, що й святий на 
його місці, з огляду на тяжку 
економічну кризу, навряд чи за-
лишився б на посаді. Схоже, 
чинник особистості не лише у 
Франції, а й інших країнах 
мен ше впливає на настрої вибор-
ців, ніж розлите в повітрі ба-
жання негайних змін.

ЛОгІКА ТЕНдЕНЦІї
«Дуже сумно, збираємо речі, а 
телефон майже не дзвонить», – 
написала у своєму Twitter на той 
момент усе ще перша леді Карла 
Бруні. Її чоловік значно стрима-
ніший. Він знав, що може про-
грати. Причому майже напевне: 
про небезпеку попереджали то-
рік мало не всі соціологічні опи-
тування. Але спробував, як не 
раз робив у своєму житті, за-
плисти проти течії.

«Ніколя Саркозі завжди вва-
жав, що історію наперед не на-
писано. Він переконаний, що до-
казом цієї сентенції править 
його власне життя. Життя «ма-
ленького напівкровного фран-
цуза», який став президентом. 
Саркозі й сьогодні вірить, що ак-
тивна воля може перевернути 
гори», – написала в день його 
поразки правa газета Le Figaro.

Колишній президент уже 
повідомив, що не братиме участі 
в парламентських виборах у 
червні цього року. «Відповідаль-
ність – це вміння визнавати по-
разки», – мовив він у прощаль-
ному зверненні до свого народу.

Нині французькі праві не по-
спішають аналізувати причини 
неуспіху. До парламентських ви-
борів – рівно місяць, соціалістам 
прогнозують не менш ніж 

Автор: 
Алла Лазарева, Франція

30% голосів. Небезпека дальшої 
втрати впливу є очевидною. 
Лише окремі голоси, як-то ко-
лишній прем’єр-міністр Жан-
П’єр Раффарен, публічно крити-
кують Саркозі за надмірне загра-
вання з виборцями ультрапра-
вого Національного фронту, не-
достатню увагу до проблем се-
реднього класу та неприховану 
пристрасть до розкоші.

Водночас звичайні виборці 
в оцінках відвертіші. «Завжди 
голосую за правих, – каже Бер-
тран, господар невеликого па-
ризького ресторану. – Про-
грама Саркозі мені сподобалася 
значно більше, ніж Олланда. 
Крім того, я за бюджетну дис-
ципліну, розумне скорочення 
соціальної допомоги тим, хто 
не надто поспішає працювати, 
та за подальше використання 
атомної енергії. Але, як і ще 
2 млн французів, у другому турі 
голосував проти обох. Адже 
більше не вірю Саркозі. Він обі-
цяв можливість «працювати 

більше, щоб отримувати 
більше». І де вона? Де змен-
шення податків для малого біз-
несу? Останні роки я трудився 
більше, щоб заробляти менше, 
ніж до кризи».

Марйон, терапевт на пенсії, 
«змусила себе» підтримати не 
ліву кандидатуру: «Саркозі для 
мене назавжди залишиться при-
кладом правого лідера, який без 
зайвих комплексів відстоював 
нашу ідеологію. Тож, переси-
ливши себе, я проголосувала за 
нього. Хоч мені й не дуже сподо-
балися скасування реклами на 
громадському телебаченні на ко-
ристь великих приватних кана-
лів, які є власністю приятелів 

Саркозі, інформація про лівій-
ські гроші, що напевне були ви-
користані під час минулих пре-
зидентських виборів, та попу-
лістські заяви про можливий ви-
хід із Шенгену».

В українській громаді, що 
складається приблизно з 80 тис. 
власників французьких паспор-
тів, президентові не пробачили 
Бухарестського саміту НАТО 
2008 року, коли Париж та Берлін 
на вимогу Кремля виступили 
проти надання плану щодо на-
буття кандидатства Україні та 
Грузії. «Саркозі обіцяв бути ви-
могливим до Москви, а натомість 
став першим лідером держави–
члена НАТО, який продав Росії 
надсучасну зброю – Mistral», – 
каже перекладач Ігор Черненко, 
пояснюючи своє розчарування.

Свідомі прорахунки та мимо-
вільні помилки, а також очевид-
ний смак до грошей, зарозумі-
лість і конфліктність, звичайно 
ж, коштували Саркозі підтри-
мали кількох десятків, а то й со-
тень тисяч виборців. Були люди, 
які голосували, власне, проти 
«гіперпрезидента, хоч енергій-
ного, але занадто різкого», як на-
писав часопис Libération. Той 
факт, що жоден з учасників пер-
шого туру не закликав підтри-
мувати його своїх виборців, теж 
не свідчить на користь Саркозі. 

Попри це, на думку біль-
шості експертів, основна при-
чина втрати ним влади – криза. 
Політичний аналітик Ален Дю-
амель назвав її «автоматичною 
гільйотиною», що безвідмовно 
спрацювала в багатьох країнах 
Європи між 2008 та 2012 ро-
ками. «Постраждали і праві, і 
ліві уряди, – наголосив огля-
дач. – Проблема не в ідеології, а 
в погіршенні умов життя, змен-
шенні купівельної спромож-
ності. Виборець карає владу й 
кличе іншу, сподіваючись, що 
нова буде кращою».
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Продовження теми 
на стор. 24

ФРАНСУА дРУгИЙ
Другого президента-соціаліста в 
історії Франції в народі вже 
охрестили Франсуа Другим. Не 
лише тому, що перший однопар-
тійний із ним лідер П’ятої респу-
бліки мав те саме ім’я. Олланда 
вважають не лише учнем, а й 
системним послідовником 
Франсуа Міттерана. «Це людина 
розрахунку, – каже політичний 
журналіст Бернар Боне. – Він ні-
коли не керується емоціями. Як і 
Міттеран, Ол  ланд зважає лише 
на розстановку сил. Він керува-
тиме не за догмами, а лише з 
урахуванням інтересів політич-
них сил, які ввійдуть до урядової 
коаліції».

«Олланд безперечно має ліві 
переконання, – вважає політо-
лог Даніель Ґре. – Але досить по-
мірковані. Він бачить суспіль-
ство не полем класової боротьби, 
як радикальні ліві, а територією 
зіткнення потужних інтересів та 
груп впливу. Це майстер синтезу, 
він уміє об’єднувати задля спіль-
ної дії дуже різних людей. Його 
політика великою мірою зале-
жатиме від результатів виборів 
до Національної асамблеї. Якщо 
ультраліві наберуть багато відсо-
тків, він муситиме робити відпо-
відні жести: визнати, напри-
клад, гомосексуальні шлю  би. 
Зробити поступки на суспіль-
ному полі. Але навряд чи в еко-
номіці. По-перше, криза не зали-
шає великого простору для ма-
невру. А по-друге, не та людина 
Франсуа Олланд, щоб перейма-
тися будь-якими символами».

Економісти підрахували: щоб 
виконати всі передвиборні обі-
цянки Олланда (збільшити міні-
мальну зарплату, зупинити на 
три місяці ціни на бензин, відря-
дити на пенсію частину робітни-
ків, які почали працювати у 18 ро-
ків і яким нині по 60, підняти 
суми шкільної допомоги бать-
кам) потрібні додаткові €20 млрд 
на каденцію. Не факт, що всі ці 
гроші надійдуть із підвищених 
податків для великих підпри-
ємств та багатих громадян. Отже, 
список, очевидно, доведеться об-
межити. «В Олланда немає іншої 
перспективи, як перетворитися 
на соціал-демо  крата», – жарту-
ють французи. Інакше криза 
прибере від влади і його, ще й 
дуже швидко. 

Більшість у парламенті:
          Ліва           Права
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1954

1955
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1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2012

1954 – народився 12 серпня в Руані

1979 – вступив 
до Соціалістичної 
парт�

1988 – завойовує місце в парламенті 
від департаменту Коррез

1993 – програє перевибори 
до парламенту

1994 – стає економічним секретарем 
Соцпарт�

1995 – речник президентської кампан� 
Ліонеля Жоспена

1997 – знову обраний від Коррезу. 
Перший секретар Соцпарт�

2001 – обраний мером міста Тюля в Коррезі (до 2008-го)
2002 – знову обраний від Коррезу

2007 – знову обраний від Коррезу

2008 – йде з посади першого секретаря
2010 – обраний президентом Генеральної ради Коррезу

2011, жовтень – обраний кандидатом у президенти від Соцпарт�

2012, травень – виграє президентські вибори

1980 – закінчив Національну 
школу адміністрування (ENA)

1981 – зазнає на виборах поразки 
від Жака Ширака. Йде працювати 
до адміністрац� Міттерана
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1988 – завойовує місце
від департаменту Корр

1993 – програ
до парламент

1994 – стає економічни
Соцпарт�

1995 – речник президентськ
Ліонеля ЖоспенаЛі Ж

1997 – знову обрани
Перший секретар Со

1980 – закінчи
школу адміністі і

1981 – зазнає на виб
від Жака Ширака. Й
до адміністрац� Міт
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Ігноруючи економічні проблеми своєї держави, французькі 
політики значно ускладнюють їх вирішення

В
ідвідайте єврозону – і ви 
миттю відчуєте бадьо-
рий вітер реформ. План 
«Порятунок Італії» дав 

змогу прем’єр-міністрові Ма-
ріо Монті оголосити (хоча й за-
рано), що єврокриза вже майже 
закінчилася. В Іспанії уряд 
Маріано Рахоя взявся за про-
блеми ринку праці й ось-ось 
оприлюднить бюджет суворої 
економії. Хоч би як важко було 
грекам, але й вони зрозуміли, 
що часи бездумного тринь-
кання грошей та ухиляння від 
податків минули. Але є ще 
одна країна, якій належить 
відчути зміну обставин.

У французьких виборах 
найбільше вражало те, як мало 
говорили про економічну без-
вихідь країни. Кандидати ще-
дро розкидалися обіцянками 
підвищити соціальні ви-
плати – їх було не менше, ніж 
присягань ті самі виплати ско-
ротити. Ніхто не представив 
серйозної програми полег-
шення податкового тягаря для 
французьких платників подат-
ків. Саркозі, який 2007 року 
переконливо обіцяв ради-
кальні реформи, пропонував 
виборцям протекціонізм, йшов 
у наступ на «податкових емі-
грантів», погрожував виходом 
Франції з безвізової Шенґен-
ської зони і нарікав (принай-
мні, до трагедії в Тулузі) на 
проблеми імміграції та ха-
ляльне м’ясо. Олланд обіцяв 
розширити державну базу, 
створивши 60 тис. нових робо-
чих місць для вчителів, част-
ково знизити підвищений пре-
зидентом Саркозі від 
60 до 62 років пенсійний вік і 
накласти на найбагатших (у 
нелюбові до яких він колись 
радісно освідчився) податок на 
дохід до 75%.

РІг дОСТАТКУ, 
ПОВНИЙ... НЕгАРАздІВ
Як наголошують захисники 
Франції, її навряд чи можна 

ставити на одну дошку з про-
блемними країнами Європей-
ського Середземномор’я. На 
відміну від останніх, вона 
цього року повинна уникнути 
рецесії. Хоча одне з рейтинго-
вих агентств і понизило її по-
казник від ААА до АА+, кре-
дитні витрати в неї залиша-
ються набагато нижчими, ніж 
в Італії або Іспанії (щоправда, 
розрив між Францією та Ні-
меччиною зріс). Економіч-
ному потенціалу республіки 
теж можна позаздрити: осві-
чені й продуктивні трудові ре-
сурси, більше великих компа-
ній у рейтингу Fortune 
Global 500, ніж у будь-якої ін-
шої країни Європи, потужна 
індустрія послуг і високоя-
кісне виробництво.

Та насправді все набагато 
похмуріше. Від 1974 року офі-
ційний Париж має негативний 
баланс бюджету. Держборг 
сягнув 90% ВВП і продовжує 
зростати. Державні витрати, 
які становлять 56% ВВП, 
з’їдають більший відсоток до-
ходів, ніж у будь-якій іншій 
країні єврозони – навіть у 
Швеції. Банкам бракує обіго-
вого капіталу. Безробіття ще 
ніколи не було таким висо-
ким, починаючи від кінця 
1990-х, і вже майже 30 років 
не опускається нижче позна-
чки 7%, що створює хронічний 
брак робочих місць у насиче-
них криміналом передмістях 
мегаполісів. Експорт стоїть на 
місці – тоді як Німеччина ви-
возить свої товари повним хо-
дом. На сьогодні Франція має 
найбільший у єврозоні дефі-
цит поточного рахунку в номі-
нальному вираженні. Певно, 
до фінансової кризи, коли по-
зичати було легко, вона могла 
жити в кредит. Але не тепер. І 
справді, застійна Франція без 
реформ може опинитись у 
центрі наступної єврокризи.

Немає нічого незвичного в 
тому, що політики уникають 

За даними Організац� економічного 
співробітництва та розвитку
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Державні витрати 
становлять 

56% 
ВВП Франції

ФРАНЦУзьКІ ВИБОРЦІ 
зАжИЛИ СОБІ СУМНОї  
СЛАВИ СПОдІВАННЯМИ 
НА МИЛІСТь дЕРжАВИ  
Й ВІРОЮ В БЕзСЕРдЕчНУ  
жОРСТОКІСТь РИНКУ
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прикрих істин під час виборів; 
але останнього часу незвич-
ним у Європі бачиться те, як 
абсолютно ігнорують їх фран-
цузькі публічні особи. У Вели-
кій Британії, Ірландії, Порту-
галії та Іспанії громадяни, го-
лосуючи, масово підтримали 
партії, які обіцяли болючі, але 
реальні методи виходу з 
кризи. Частково проблема по-
лягає в тому, що французькі 
виборці зажили собі сумної 
слави сподіваннями на ми-
лість держави й вірою в без-
сердечну жорстокість ринку. 
Здається, з усіх розвинутих 
країн лише у Франції електо-
рат схильний вбачати в глоба-
лізації сліпу загрозу, а не дже-
рело процвітання. Якщо і 
крайні ліві, й крайні праві 
проповідують протекціонізм, 
то будь-який кандидат почу-
ватиметься зобов’язаним і 
далі рухатися в цьому самому 
напрямку.

Багато провідних бізнесме-
нів сподіваються на появу яко-
гось світського реалізму. Від-
разу після обрання новоспече-
ний президент благополучно 
забуде всі свої щедрі обіцянки 
й піде раціональним курсом 
реформ, як і всі інші європей-
ські держави. Та чи можливо 
це насправді? Саркозі було б  
важко раптом запропонувати 
радикальні скорочення соці-
альних витрат – за всього того, 
що він уже наговорив. Ще не-
посильніше Олланду відмови-
тися від свого 75-відсоткового 
податку для багатіїв.

1981-Й І ВСЕ ТАКЕ
Є варіант іще гірший за нещи-
рість. Власне, кандидати ціл-
ком серйозно можуть стави-
тися до своїх слів. І для 
Олланда це може мати сумні 
наслідки. Будучи протеже 
Франсуа Міттерана, він пови-
нен пам’ятати, як усе закінчи-
лося для його наставника. 
Провівши націоналізацію ці-
лих галузей промисловості й 
наразивши країну на дві де-
вальвації, після чого довгі мі-
сяці ринки робили з нею, що 

хотіли, він зрештою змуше-
ний був дати зворотний хід.

Прибічники Олланда твер-
дять, що він прагматик із 
більш поміркованою, ніж у 
Міттерана, програмою. Його 
план зниження пенсійного 
віку стосується лише невели-
кої групи працюючих; його 
75-відсотковий податок на до-
хід зачепить лише жменьку ба-
гатіїв. Однак така політика 
вказує на ворожість до підпри-
ємництва та збагачення зага-
лом і відображає неспромож-
ність французьких соціалістів 
визнати, що світ змінився по-
рівняно з 1981 роком, коли на 
місці були засоби контролю 
над рухом капіталу, європей-
ський Єдиний ринок іще не 
склався, робітнича молодь іще 

не стала такою мобільною, і не 
існувало єдиної валюти. А ще 
європейські суперники Фран-
ції не проводили реформи з 
нинішнім запалом.

Якщо партія Олланда 
знову виграє парламентські 
вибори в червні, то в запасі за-
мість кількох років він матиме 
лише кілька тижнів до того 
моменту, поки інвестори по-
чнуть утікати з ринку обліга-
цій країни. Різко зросте також 
число заможних і молодих 
французів, які переберуться 
за Ла-Манш до Британії, з її 
максимальним 45-відсотко-
вим податком на дохід.

Тож французькому «сні-
данкові на траві» може зава-
дити сувора реальність, і тоді 
вже буде байдуже, хто в країні 
президент. 

Країна, яка не бажає визнати реальності

Борг республіки 
сягнув  

90% 
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доктор закордонних справ
Екс-міністр закордонних справ Франції
Бернар Кушнер: «Якщо ви хочете жити 
в кращому, мирному світі, то все це можливо 
саме в ЄС»

ючи лікарем у гарячих точках, 
Кушнер знав, ким насправді є і 
безграмотні африканські пле-
мінні вожді в нетрях Біафри, і 
ліванські ісламісти на околицях 
Бейрута. Бернар Кушнер уже 
увійшов в історію європейського 
політикуму початку ХХІ сто-
ліття як одна з найяскравіших 
постатей. Тиждень спілкувався 
з ним у рамках V Київського без-
пекового форуму, який відбу-
вався за ініціативи Фонду «Від-
крий Україну».

У. Т.: Пане Кушнере, як може 
змінитися зовнішня політика 
Франції за президентства 
Франсуа Олланда?

– Не знаю. Він не був надто 
говірким, коли мова заходила 
про геополітику. Олланд, воче-
видь, дотримуватиметься голов-
них ліній французької звичайної 
зовнішньої політики. А це дуже 
прикметна й потужна зовнішня 
політика. Однак остан  ня зазви-
чай не є складовою передвибор-
чої кампанії і не становить  
особливого інтересу для простих 
людей. Їх хвилює повсякдення: 
робота, ці  ни, освіта то  що. Нато-

мість першою міжнародною 
маніфестацією по -

літики нового прези-
дента стане саміт 
НАТО в Чикаго,  
що відбуватиметь-

 ся 20–21 травня. 

І
мпозантний і експресивний 
Бернар Кушнер, міністр за-
кордонних справ Франції 
(2007–2010), відзначався 

вмін  ням зберігати самостійну 
позицію, навіть перебуваючи в 
уряді. Мав для цього кредит до-
віри, завойований власним ми-
нулим. Він спеціаліст із гастро-
ентерології та розробник кон-
цепції гуманітарних інтервен-
цій, однак не теоретик і аж ніяк 
не випадкова в міжнародній по-
літиці постать – він практик 
міжнародних відносин. Працю-

Спілкувалася
жанна 

Безп'ятчук

Фран  суа Ол  ланд підтри  мав уря-
дову політику щодо Сирії. Фран-
цузи досягли повної національ-
ної єдності щодо потреби по-
класти край різанині в цій кра-
їні. Олланд також підтримав по-
літику щодо Лівії. Тож побачимо.

У. Т.: Ви відомі своєю концеп-
цію гуманітарної інтервенції... 

– Права на втручання. Але 
нині цим переймаюся не лише я, 
а й ООН. Це право зупинити вбив-
ство людей ще до того, як воно, 
власне, починається. Це превен-
тивна дія. Але вона ніде не ста-
вала насправді запобіжним захо-
дом, за винятком Македонії. 

У. Т.: Коли спалахнув грузинсь  ко-
російський конфлікт 2008 року, 
росіяни назвали своє вторгнення 
в грузію «примусом до миру». Це 
правда, що прем’єр-міністр Вла-
дімір Путін сказав вам, що вони 
застосували вашу концепцію?

– Він сказав так, але не-
правда, що то була моя концеп-
ція. Право на втручання має 
бути підтримане міжнародною 
спільнотою. А ми визнаємо, що 
Південна Осетія – це російська 
справа. Отож, вони так учинили 
самостійно. І президент Ніколя 
Саркозі та я діяли дуже активно 
тоді. Ми швидко виїхали на 
місце подій. І я бачив, що був 
сенс просити людей зупинитися 
не лише у Тбілісі, а й у Москві. 
Цей примус до миру був певною 
інтервенцією. Представники ЄС 
зверталися до грузинів з про-
ханням припинити бомбарду-
вання Цхінвалі. Піс  ля того я 
особисто зустрівся з біженцями. 
Вони страждали. Я розробив 
універсальну концепцію права 
на втручання як відповідаль-
ності за захист людей. Це має 
бути попередження, що може 
передбачати взяття на себе від-
повідальності за превентивну 
атаку. Але тут не йдеться про 
розв’язання війни. Натомість 
такі заходи мають вживатися 
виключно з метою уникнення її 
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БІОгРАФІчНА 
НОТА

Бернар  
Кушнер
Народився  
1 листопада 
1939 року в 
Авіньйоні. На-
вчався на ме-
дичному фа-
культеті Сор-
бонни, має спе-
ціальність га-
строентеро-
лога. Працював 
лікарем у Бі-
афрі (самопро-
голошена рес-
публіка в Нігерії 
у 1967–1970 ро-
ках), у Лівані в 
часи Громадян-
ської війни. У 
1971-му засну-
вав організацію 
«Лікарі без кор-
донів», з якої в 
1980-му вий-
шов і створив 
іншу – «Лікарі 
миру». 1987-го 
опублікував 
книжку  
«Le Devoir 
d’Ingerence» 
(«Об’язок втру-
титися»). 
З 1988 року 
розпочав 
кар’єру в уряді 
соціалістів, 
вступив до їх-
ньої партії. 
У 1997–1999 і 
2001–2002 ро-
ках обіймав по-
саду міністра 
охорони 
здоров’я в Кабі-
неті Ліонеля 
Жоспена. 
У 1999–2001 
роках працю-
вав особливим 
представником 
ООН в Косово. 
З травня 2007-
го по листопад 
2010 року – мі-
ністр закордон-
них справ 
Франції в двох 
урядах Франсуа 
Фійона.

доктор закордонних справ
Екс-міністр закордонних справ Франції
Бернар Кушнер: «Якщо ви хочете жити 
в кращому, мирному світі, то все це можливо 
саме в ЄС»

і лише від імені міжнародної 
спільноти, від імені ООН. А росі-
яни цього не зробили.

У. Т.: Якої ви думки про ситуа-
цію в Сирії? чи має захід втру-
титися, адже в цій країні вже 
багато місяців поспіль вбива-
ють і тероризують мирне насе-
лення, причому достеменно не 
відомо в яких масштабах?

– Так було й у Лівії. На жаль, 
все починалося так само. Росіяни 
та китайці проти втручання. Ми 
не можемо діяти так, як в Іраку, 
позаяк маємо пройти через Раду 
Безпеки ООН. Ми це робили, 
коли йшлося про Лівію. Але, на-
віть доклавши щонайбільших зу-
силь, не змогли отримати резуль-
тативного голосування щодо Си-
рії. Чому? Тому що є Тибет у Ки-
таї та Чечня й інші кавказькі рес-
публіки в Росії. І я готовий по-
класти вину на росіян та китай-
ців за їхню відмову взяти участь 
у припиненні різанини в цій кра-
їні. Це не просто якась гра. Пере-
конати інших завжди дуже 
важко. І нам це так чи інакше 
вже вдалося. Сирійська влада 
підписала документ, відповідно 
до якого гарантує право на вільне 
пересування всередині країни 
спостерігачам ООН. Це дуже тео-
ретична можливість, адже во-
єнні дії тривають. Цього замало, 
але це краще, ніж нічого.  

У. Т.: чи припускаєте ви, що коли 
з’явиться повна інформацію про 
масштаб трагедії у місті Хомс, де-
мократичні країни пошкодують, 
що гаяли час і не втручалися? Ро-
сія та Китай будь-що не шкодува-
тимуть. зокрема, у 1932–1933 ро-
ках захід знав про те, що в Укра-
їні масово гинуть людини від 
штучного голоду і репресій, але 
він знайшов безліч причин нічого 
не робити.  

– Французи пам’ятають про 
винищення людей та голодо-
мори. І нині ми намагаємося хоч 
якось надати гуманітарну допо-
могу. Нині у світі значно менше 
війн, ніж було 25 років тому. І 
важливо, що два блоки не конф-
ронтують між собою так, як це 
було раніше. Батько Башара 

Асада Хафез Ашад учинив різа-
нину в місті Хама 1982 року, вна-
слідок якої загинуло близько 
20–25 тис. людей. Ми нічого тоді 
не зробили: ані американці, ані 
британці. Натомість сьогодні до-
кладаємо зусиль. Цього, звісно, 
замало. В Грузії 2008 року ми 
змогли зупинити вторгнення. 
Але його наслідки досі відчутні. 
Росіяни уклали угоду, проте 
вони взагалі на неї не зважають. 
Так само, як сирійці не поважа-
ють підписані документи.

У. Т.: чи можемо за певних 
умов сподіватися від вашої 
країни на активнішу політику  
в Центрально-Східній Європі чи 
на Кавказі?

– Ми не можемо робити все 
одночасно. Але французи були 
активними й у Європі, й, напри-
клад, у Греції. Франція дотри-
мувалася, як на мене, занадто 
критичної позиції щодо Туреч-
чини. А щодо Кавказу, то ми ж 
були задіяні в Грузії. І досі цим 
опікуємося. Отож, можемо го-
ворити і про Кавказ, і про Чор-
номорський регіон. Франція не 
може взяти світ у власні руки. 
Ми не найбільша країна світу, 
проте робили саме те, що мали.

У. Т.: Коли такі країни, як Фран-
ція чи Німеччина не провадять 
активної зовнішньої політики у 
Східній Європі чи готові посту-
питися місцем комусь іншому, 
то приходить Росія і відновлює 
свій вплив. Саме це й відбува-
ється нині й, до речі, не вперше 
в історії, а Україна перебуває в 
епіцентрі цього процесу.

– ЄС має встановлювати та 
підтримувати добрі відносини з 
Росією. Це очевидно. Чи фран-
цузи надто сильно підтримували 
Дмітрія Мєдвєдєва, який на по-
чатку своєї каденції здавався від-
критішим, ніж Владімір Путін? 
Так, однозначно. Думаю, що як 
міністр закордонних справ я, 
якщо не цілком, то частково по-
милявся, адже Мєдвєдєв не віді-
гравав важливої ролі. Й сьогодні 
ми категорично проти російської 
позиції щодо Сирії. Президент 
Саркозі чітко висловився з при-
воду цього. Тож ми не завжди до-
сягаємо порозуміння. Так було й 
у Грузії. Чи можна було розв’я -
зати війну проти російської ар-
мії? Ні. Ми маємо досягати ре-
зультату, послуговуючись дипло-
матичною мовою й впливаючи 

на міжнародну спільноту. Чи 
треба було розпочати війну 
проти Росії, тому що вона захо-
пила маленьку частину малень-
кої країни – Південну Осетію? 
Ні. Французи аж ніяк не пого-
джувалися на таке і доклали 
максимум зусиль для припи-
нення війни, і були все ж таки 
гарним гравцем. Але, звісно, ма-
ємо ще переконати росіян ви-
вести свої війська.

У. Т.: Поклавши руку на серце, 
як ви вважаєте: проект 
Об’єднаної Європи може бути 
завершеним і справедливим 
без України? 

– Ні. Але ви маєте виконати 
певні умови. Насамперед це 
пов’язано з питанням демократії 
в Україні. Слід зважати на ті 
труднощі, яких західні євро-
пейці зазнали, відкривши ЄС 
для східноєвропейських країн. 
Це було надто швидко для гро-
мадян наших 17 країн (членів ЄС 
до великого розширення 2004 
року. – Ред.). Нині їх – 27. Це 
було дуже болісно. До того ж пе-
реживаємо важку фінансову 
кри  зу. Чи сприймаємо Об’єднану 
Європу як сад, особливе місце у 
світі і маємо його вберегти, не 
розширюючись? Чи розгляда-
ємо іншу можливість, коли ЄС є 
взірцем для решти світу? І всі 
країни можуть до нас приєдна-
тися, зокрема, й Україна. Чому 
ні? Але це неможливо, якщо 
вони не є демократичними. Моя 
відповідь: все залежить від вас. 
Найкращий шлях до ЄС – до-
вести, що ви з нами, тобто ваша 
демократія, права людини, вер-
ховенство права відповідають 
європейським стандартам. 

У. Т.: чи наявне щось із перера-
хованого вами в Україні? Тимо-
шенко – за ґратами, Луценко – 
так само… Цей список можна 
продовжувати.

– Чи український уряд на 
правильному шляху? Ні. І ми 
маємо дуже жорстку позицію 
щодо цього. ЄС може приймати 
нових членів. Але не може при-
йняти всіх їхніх вимог. Якщо ви 
хочете розвинути демократію та 
жити в кращому, мирному світі, 
то все це можливо саме в ЄС. Там 
немає шансів для великого про-
тистояння. Так чи інакше ми ма-
ємо домовлятися, розробляти 
спільну політику – економічну й 
зовнішню. 
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«НОВЕ 
ОБЛИЧЧЯ». 
Засновник 
«Громадських 
справ» 
Віт Барта 
виявився зви-
чайнісіньким 
корупціоне-
ром

дилетанти в політиці
Судовий процес над парламентськими корупціонерами в Чехії 
спровокував політичну кризу й мало не призвів до відставки уряду. 
В Україні схожа історія з підкупом депутата зацікавила хіба що 
опозиційні медіа

У кожної країни свої скан-
дали, приклади невдалого 
ведення політики та судові 
суперечки. За ними можна 

судити про рівень політичної 
культури, складність перебігу 
соціально-економічних процесів, 
а також про середню кількість ди-
летантів на тисячу осіб населення.

Схоже, те покоління діячів, 
що нині біля керма, має про-
блему із безпрецедентним зрос-
танням чисельності непрофесіо-
налів. Так воно принаймні ба-
читься в Чеській Республіці. 
Міркуйте самі.

Коли перед парламентськими 
перегонами 2010 року в країні 
з’явилася нова політична партія 
«Громадські справи» з молодими 
обличчями, які ще не намуляли 
очей, багато громадян тішилися. 
«Нарешті буде кого вибирати», – 
потирали руки над їхньою про-
грамою. Нова партія ввірвалася 
до вищого законодавчого органу 
зі своїми 24 депутатами і спільно 
з консервативною Громадян-
ською демократичною партією та 
центристською ТВП 09 створила 
владну коаліцію.

Це був приголомшливий 
успіх. Люди, які ще вчора пере-
ймалися політикою тільки за кух-
лем пива, за одну ніч дістали 
можливість вирішувати долю ці-
лої держави. Без елементарного 
досвіду, покладаючись на раду 
різних «мудрагелів», вони вияви-
лися вкинутими до млина «висо-
кої політики». Від самого початку 
їхній стиль вельми нагадував по-
ведінку впертої і розпаньканої ди-
тини: «якщо не буде по-нашому, 
вийдемо з коаліції та розіб’ємо 
уряд». І це їм вдавалося, бо ж 
праві ГДП й ТВП 09 у чеських 
умовах не можуть собі дозволити 
скласти коаліцію з лівими соціал-
демократами чи навіть – Боже, 
збав! – комуністами. Це дорівню-
вало б політичному самогубству.

Сьогодні вже відомо, що про-
ект розбудови політичної партії 

«Громадські справи» задумували 
як бізнес-план, метою якого було 
досягнути політичного впливу за-
для постійного збільшення при-
бутку деяких суб’єктів підприєм-
ництва. Цьо  му завданню було 
підпорядковано все включно зі 
стосунками між однопартійцями. 
І що насамкінець для партії стало 
смертельним.

Очолює цю політсилу попу-
лярний телевізійний ведучий, 
сценарист і письменник Радек 
Йон, чиї авторські роботи впли-
нули на ціле нинішнє покоління 
середнього віку. Люди наївно га-
дали, мовляв, якщо хтось на теле-
візійному екрані викриває полі-

тичні зловживання, корупцію та 
беззаконня, то й у політиці він та-
кож безкомпромісно стоятиме на 
тих самих позиціях. За три роки 
виявилося, що Радек Йон, узяв-
шись до нової діяльності, втратив 
не лише розум, а й здатність роз-
різняти добро і зло. А це для літе-
ратора рівнозначно катастрофі.

Мабуть, найбільш обговорю-
ваною політичною постаттю є за-
сновник «Громадських справ» Віт 
Барта. Він не лише створив пар-
тію та фінансував її, а й був справ-
жнім провідником, без рішення 
якого «й миша не ворушилася». 
Виразний наполеонівський стиль 
управління переніс до політики зі 

Автор:  
Ярослав 
Пешек
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ПОЯВА ПАРТІї «гРОМАдСьКІ 
СПРАВИ» НА чЕСьКОМУ 
ПОЛІТИчНОМУ НЕБОСХИЛІ 
БУЛА БЕНЕФІСОМ 
АМОРАЛьНОСТІ Й 
дИЛЕТАНТИзМУ

своєї агенції безпеки ABL, яка га-
рантувала йому мільйонні при-
бутки. Знаряддя, сприятливі, 
поза сумнівом, для успіху в під-
приємництві, у політиці, навпаки, 
можуть означати фатальний 
крах. Це сьогодні знає напевне й 
Віт Барта. Суд, поки що в першій 
інстанції, умовно прирік його на 
18 місяців ув’язнення за хабарни-
цтво, не повіривши запевненням 
обвинувачуваного, що йшлося 
лише про позички колегам-
депутатам.

Навесні 2011 року частина 
членів «Громадських справ» зая-
вила, що Барта намагався підку-
пити їх, аби вони посприяли його 
бізнесовим і політичним планам. 
Скандал, що мав великий розго-
лос у суспільстві, змусив Барту то-
рік у квітні подати у відставку з 
посади міністра транспорту, а в 
червні поліція порушила проти 
нього кримінальну справу. Пар-
ламент у серпні 2011-го позбавив 
його та одного з фігурантів 
справи про підкуп Ярослава 
Шкарки депутатського імунітету. 
У квітні 2012-го судовий процес 
завершився обвинувальними ви-

роками їм обом: Барту засудили 
до півтора року ув’язнення 
умовно, а Шкарку, який узяв у 
нього хабар обсягом €7 тис. й по-
відомив про це лише після розго-
лосу в ЗМІ, а отже, на думку суду, 
діяв із метою особистого збага-

чення, – до трьох років тюрми. 
Політична корупція викликала 
збурення громадськості, яка ви-
йшла на багатотисячні акції про-
тесту, й урядову кризу: партнери 
по коаліції – Громадянська демо-
кратична партія і ТВП 09 – вирі-
шили розірвати коаліційну угоду, 
а «Громадські справи» розколо-
лись. Однак парламент днями 
все-таки висловив вотум довіри 
діючому кабінету.

Поява партії «Громадські 
справи» на політичному небо-
схилі була бенефісом амораль-
ності й дилетантизму, які псують 
політичний клімат і людські сто-
сунки. Коли, наприклад, на сві-
танку своєї діяльності політсила 
видала календар зі світлинами 
провідних жінок-політиків – на-
півоголених і в еротичних позах, 
багато хто гадав, що йдеться про 
новий стиль, інші це виправдову-
вали недосвідченістю, а треті то-
рочили про красунь у політиці. І 
зовсім мало хто говорив про по-
требу етичних цінностей, про не-
обхідність політичної практики та 
відповідної кваліфікації, про 
вміння працювати заради інтере-
сів суспільства, про засадничі 
принципи міжособистісних взає-
мин…

Минув деякий час, і спокус-
лива жіночка-політик із кален-
даря на ім’я Христина Кочі з 
«Громадських справ» стала при-

чиною скандалу через прослухо-
вування телефонних дзвінків у 
спальні та на конфіденційних 
партійних засіданнях. Уже розго-
лошено її висловлювання під час 
тих розмов, чуючи які почерво-
нів би й бувалий моряк. До гро-
мадськості стало доходити: тут 
щось не так, а багатьом вибор-
цям стало соромно за своїх полі-
тиків – як чоловіків, так і жінок. 
Один празький театр почав ста-
вити п’єси за мотивами сканда-
лів партії «Громадські справи» й 
одразу переконався, що забезпе-
чив собі повнісіньку глядацьку 
залу на багато вистав наперед. 
Бульварна преса стверджує, що 
«Громадські справи» – це на-
справді організація, яка конку-
рує з естрадними артистами, і аж 
ніяк не політична партія. Я міг 
би продовжувати список цих роз-
чарувань, висловлюючи далі свій 
скепсис, але йдеться не про це.

Ідеться про дещо більше. 
Громадськість чогось навчилася? 
Електорат дозрів до більшої від-
повідальності під час голосу-
вання? Маємо з чого вибирати?

Гадаю, як і раніше, не поми-
ляється прислів’я: кожен народ 
має уряд, на який заслуговує. 
Сучасному правлячому кабіне-
тові Петра Нечаса пощастило 
вже не вперше утриматися при 
владі, коли парламент Чеської 
Республіки висловив йому до-
віру за допомогою голосів депу-
татів, які покинули корабель або 
радше підводний човен, що то-
нув, партії «Громадські справи».

Чеське суспільство виходить 
із кризи, чогось навчившись. Не 
можна покладати все на самих 
лише політиків, бо немає гаран-
тій, що вони на своєму ремеслі ро-
зуміються. Не можна, щоб хтось, 
назбиравши купу мільйонів, 
впливав на долю й майбутнє на-
роду за допомогою шахрайських і 
аморальних методів. Не можна, 
щоб злочинці прикривалися ди-
летантством, а дилетанти – полі-
тикою. Непрофесіонали не при-
несуть успіху державі. 

УКРАїНСьКІ ПАРАЛЕЛІ

Скандал довкола підкупу парламентарія Ярослава Шкарки Вітом Бартою в 
Чехії викликає очевидні асоціації із зимовими подіями в українській Вер-
ховній Раді. Тоді бютівець Роман Забзалюк оприлюднив плівки, на яких ні-
бито координатор депутатської групи перебіжчиків із опозиційних партій 
«Реформи заради майбутнього» Ігор Рибаков домовлявся з ним про полі-
тичну співпрацю в обмін на $500 тис. та подальшу фінансову підтримку 
(для порівняння: в Чехії політичний скандал із судовим розглядом спалах-
нув через хабар народному обранцеві у розмірі €7 тис.!). Однак у нас той 
факт не спричинив наслідків, аналогічних чеським, наочно засвідчивши 
відмінності між євродемократією Праги та можновладцями в Києві.
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Греція радикалізується, 
правлячі проєвропейці 
втрачають позиції

Ахіллесова п’ята Європи

30|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 19 (236) 11–17.05.2012

СвіТ|грЕЦія

г
реки на парламентських ви-
борах віддали голоси лівора-
дикальним та крайнім пра-
вим партіям і очікувано ви-

словилися проти заходів суво  -
рої економії, запропонованих 
Євросоюзом. Під сумнівом – 
€130 млрд позики. Уперше після 
повалення режиму «чорних пол-
ковників» у 1974 році помітної 
більшості не здобула жодна із 
двох великих партій – ані права 
«Нова демократія», ані ліва ПА-
СОК. Обидві підписали мемо-

Автор: 
Наталя 

гуменюк, 
Афіни – 

Патри – Ітака

рандум про фінансову допомогу 
з Трійкою (ЄС, Європейським 
центробанком та Міжнародним 
валютним фондом). Результат 
виборів виявився критичним не 
лише для грецької економіки, а 
й для стабілізації всієї єврозони. 
Інвестори знову налякані й заго-
ворили про вихід країни із зони 
євро, а також про поширення 
кризи на Португалію, Іспанію та 
Італію.

Консервативна «Нова демо-
кратія» набрала лише 18,8%  (у 
2009-му – 33,5%), а за соціал-
демократичну ПАСОК проголо-
сували мізерні 13,2% виборців 
проти 43,9% три роки тому. 
Саме на ці партії влади греки 
покладають відповідальність 

за жахливу економічну ситуа-
цію. Друге місце із 16,8% (52 го-
лоси із 300) має коаліція лівих 
радикалів СІРІЗА, комуністи 
дістали 8,5%. Щойно створених 
крайніх правих «Незалежних 
греків» підтримали 10,6% ви-
борців, а за відвертих неофа-
шистів із партії «Золотий світа-
нок» проголосувало 7% грома-
дян. Формування коаліції за та-
ких умов бачиться ризикова-
ним, якщо не безперспектив-
ним. Тим часом радикали вже 
пропонують властиві їм попу-
лістські рішення: видворення 
із країни мігрантів, відмову від 
режиму економії тощо. Так, на-
приклад, ультраліва СІРІЗА на-
голошує: вона ввійде до парла-

Фото 
автора
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ментської коаліції за умови, 
якщо Афіни розірвуть угоди 
про кредити з ЄС та МВФ. За-
яви такого роду вже б’ють по 
кредитних рейтингах країни й 
відповідно дестабілізують си-
туацію в єврозоні.

ЯК гРЕКИ ІгНОРУВАЛИ 
ТРІЙКУ
«Ми нічого не чекаємо від цих 
виборів. Це просто помста – 
помста владі, яка живила ко-
рупційну й бюрократичну сис-
тему, збагачувалася за рахунок 
тих, хто справді працював і пла-
тив податки. Це помста банкі-
рам, Трійці, Євросоюзу, Мер-
кель, які хочуть, щоб за всі біди 
розплачувалися прості греки. 
Тому більшість підтримала пар-
тії, які проти чинної угоди з ЄС. 
Нехай тут почнеться хаос, але 
гірше бути не може», – спо-
кійно, але переконливо пояснює 
афінянин Вангеліс. Цього разу 
він підтримав СІРІЗА, яку вва-
жають справжньою перемож-
ницею виборів. 37-річний лідер 
коаліції радикальних лівих 
Алексіс Ципрасу пообіцяв ство-
рили альтернативний уряд. Пе-
ремовини в країні, яка ніколи не 
мала коаліції, обіцяють бути не-
простими.

Мій співрозмовник Ванге-
ліс – лівий політичний акти-
віст, один з організаторів грець-
кої версії руху Оссupy – «За-
хопи Сінтагму!». За освітою фа-
хівець у сфері ІT. Два місяці 
тому його звільнили – керівни-
цтво компанії довідалося, що 
Вангеліс готує проти них позов, 
адже півроку не отримував 
зарплати. У свої 28 він змуше-

ний знімати квартиру разом із 
трьома хлопцями, котрі останні 
два роки не працюють.

За офіційною статистикою, 
кожен п’ятий грек непрацевла-
штований, половина із них – 
молодь. За новим законом, до-
помога у зв’язку з безробіттям 
має зменшитися від €470 до 
€360 за місяць. Отримувати 
гроші можна лише впродовж 
півроку за умови, якщо доти 
18 місяців людина працювала. 
Від початку кризи більшість 
приватних компаній перестали 
укладати контракти, чимало 
громадян живе з тимчасових 
підробітків, тож на державні 
виплати не розраховує.

«Нас рятує лише те, що дер-
жава нездатна змусити людей 
дотримуватися всіх законів, – 
продовжує Вангеліс. – Жоден із 
нас у цій квартирі не може спла-
чувати рахунки за електроенер-
гію, тож ми цього й не робимо. 
Що нам за це може бути?!» При 
вході в їхній під’їзд справді по-
мічаю стіл, завалений нероз-
критими конвертами з рахун-
ками. Здається, за світло не пла-
тить увесь будинок.

Катаріна та Йоргос постійно 
мешкають у столиці, але на ви-
бори жінка приїхала до батьків 
на острів Ітака, бо саме там за-
реєстрована в списках. По-
перед ні три кампанії – на діль-
ницю не ходила. Цього разу 
прийшла туди о сьомій ранку, 
щоб устигнути на пором і повер-
нутися того самого дня до Афін, 
де голосує чоловік. Катаріна 
підтримала Екологічну партію, 
яка не пройшла в парламент. 
Насправді подружжю було бай-

дуже, за яку із 32 партій віддати 
свій голос – головне не за тих, 
хто був біля керма останні 
40 років, чи неонацистів.

Їй – 34, йому – 36. Вони ви-
няток серед своїх однолітків, 
адже обоє мають роботу. Дру-
жина – перекладачка. Чоло-
вік – технічний працівник на 
місцевому громадському теле-
баченні. Йоргос недолюблює 
журналістів, котрі, за його сло-
вами, впродовж десятиліть то-
лерували все, що робив уряд, і 
стали частиною номенклатури, 
а найгірше – привчили насе-
лення до того, що держава все 
зробить за людей.

«Так і напиши: ці кляті ви-
бори нічого не означають, – зі 
скепсисом каже Йоргос. – Важ-
ливіше, хто переможе у Франції. 
Греція – маленька країна на око-
лиці Європи. Все вирішується в 
Берліні, Брюсселі чи Парижі. 
Красиві розмови про коаліцію, 
які триватимуть місяцями, – по-
рожні балачки. Така сама нісе-
нітниця, як і нав’язана захід-
ними медіа думка, ніби всі греки 
жили не по кишені, не платили 
податків. Бюрократи справді 
мали семигодинний робочий 
день. А я не один рік, наче крі-
пак, працював у приватному сек-
торі 12 годин на добу, щоб заро-
бити €820. Щодо податків, то ось 
цей будинок належить батькам 
Катаріни, але вони щомісяця ма-
ють платити €300 державі, якщо 
здаватимуть його туристам».

Йоргос обіцяє: тільки-но 
почнуться заворушення, піде з 
дружиною на мітинги, але на 
громадську активність не спо-
дівається: «Наші медіа вміють 
відволікати громадян. Скоро в 
Афінах відбудеться церемонія 
запалення Олімпійського вог-
 ню, потім починається літній 
спортивний сезон – Чемпіонат 
Європи з футболу, Олімпіада, а 
там уже й час відпусток».

НЕЛЕгАЛьНА ОдІССЕЯ
У часи економічної скрути в Гре-
ції побільшало випадків погра-
бувань і навіть убивств, скоєних 
мігрантами, яким офіційно за-
боронено працювати. Популіст-
ська риторика про «нелегалів-
кримінальників, які крадуть до-
рогоцінні робочі місця», приво-
дить до влади крайніх правих по 
всій Європі. Ось і в Греції пи-
тання про міграцію стало одним 
із ключових під час цієї кампа-



УПЕРшЕ дО ПОЛІТИКИ 
дОЛУчИЛИСЯ НОВІ 
УчАСНИКИ, ОСь ТІЛьКИ 
НЕзРОзУМІЛО, зА ЯКИМИ 
ПРАВИЛАМИ гРАТИ дАЛІ
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нії. За обмеження такої тенденції 
виступала і правляча «Нова де-
мократія», і ще консервативніші 
«Незалежні греки». Найбіль-
шим, хоча й очікуваним шоком 
став прихід у парламент від-
верто неонацистської партії «Зо-
лотий світанок», яка здобула 7% 
(0,29% у 2009 році). Її активістів 
звинувачують у фізичній нарузі 
над іноземцями, їхнє лого поді-
бне до свастики, а члени політ-
сили не заперечують своїх сим-
патій до Гітлера. Це не заважає 
грецьким правим екстремістам 
вимагати від німецького кан-
цлера Анґели Меркель компен-
сації за окупацію під час Другої 
світової.

БИТВА ПОКОЛІНь
Софія, хоч і любить рідні краї, 
повернулася до Ітаки не з влас-
ної волі. В Італії вивчала італій-
ську, німецьку й англійську, од-
нак, повернувшись на батьків-
щину, роботи за фахом в Афі-
нах не знайшла. Нині дівчина 
доглядає за будинком, який 
батьки влітку здають туристам.

«Річ не лише в безробітті, а 
й у корупції. Мусимо зізнатися, 
ми самі винні в тому, що, на-
приклад, привчили хірургів 
отримувати додаткову винаго-
роду («подяку») за кожну опе-
рацію. Для нас нормально, 
якщо батьки, котрі мають 
гроші і зв’язки, намагаються 
влаштувати дітей на роботу на-
самперед у державний сек-
тор», – розповідає двоюрідна 
сестра Софії, Деметра. Вона об-

рала прагматичну професію – 
харчового технолога, але так 
само вже понад два роки по за-
кінченні університету не може 
влаштуватися на роботу й меш-
кає з батьками.

Західні медіа іронічно нази-
вають греків нацією підлітків, 
адже чимало з них і після уні-
верситетів живуть з батьками й 
нерідко за їхній рахунок. Джор-
джії не до жартів. Їй 46. Утрьох, 
з 11-річною донькою, живуть на 
€450 – пенсію, котру отримує 
67-річна мати жінки. Два роки 
тому Джорджія вступила до 
Комуністичної партії, яка, за її 
словами, «єдина захищає права 
робітників», а в день виборів 
погодилася бути спостерігачем.

Ще 10–15 років тому узбе-

режжя Ітаки, де лише 3 тис. жи-
телів, лишалося незайманим. 
Сьогодні в селищах повно роз-
кішних маєтків, чимало з яких 
стоять напівпорожні. «Це 
пам’ятники грецькій корупції, – 
переконує мене Космас, член мо-
лодої консервативної партії «Не-
залежні греки», яка виступає 
проти підписання угоди з ЄС. 
Студент-історик приїхав з Афін, 
щоб стати спостерігачем. – Дві 
партії, які весь час перебували 

при владі, заохочували людей 
брати величезні кредити й спо-
руджувати ось такі вілли. Та до-
зволяли собі це лише наближені 
до політиків. Вони могли заде-
кларували, що зводять маєтки 
не для себе, а для розвитку ту-
ризму, отримати частину грошей 
із Європейського фонду збере-
ження культурної спадщини та 
ще й сплачувати менший пода-
ток. Тепер через кризу ці люди 
не здатні повернути й половини 
позиченого. Саме для того, щоб 
такі ось громадяни погасили свої 
борги перед великими європей-
ськими банками, Євросоюз і 
дасть гроші для Греції. А мені від 
траншу не перепаде нічого».

Космас – молодий консерва-
тор, але його аргументи мало 
чим відрізняються від риторики 
лівих. Юнак категорично запе-
речує, що греки мало працю-
вали, а в усіх національних бі-
дах звинувачує іноземний капі-
тал та економічну політику Єв-
росоюзу. Його 46-річний брат 
був менеджером в одній із вели-
ких міжнародних компаній, яка 
виготовляла газовану воду. Три 
роки тому його скоротили, а ви-
робництво перевели до Македо-
нії, бо там дешевша робоча сила.

«Якщо чесно, мене мало тур-
бує доля євро. Я їду вчитися до 
Лондона. На батьківщині мені 
робити нічого. Ми втрачене по-
коління. Дотації під час вступу 
ЄС, про які так багато говорять, 
нам не дісталися. Їх проїли наші 
батьки чи діди. Коли я вступав 
до університету, з дипломом ма-
гістра можна було сподіватися 
на зарплату €800–900. Сьо-
годні це €300–400. Менше, ніж 
урядова пенсія. Ось подивися, 
скільки тут на дільниці старих. 
Їм байдуже, їм нічого не треба. 
Їхньої пенсії не відберуть. І вони 
приходять і голосують за тих, за 
кого звикли голосувати останні 
40 років», – нарікає Космас.

Останні 40 років вибори у 
Греції нагадували футбольний 
матч – хто кого: ПАСОК «Нових 
демократів» чи навпаки. Уперше 
до цієї боротьби долучилися нові 
учасники, ось тільки незрозу-
міло, за якими правилами грати 
далі. Саме ці нові правила греки 
сьогодні галасливо обговорюють 
у задимлених барах. Греція – 
прабатьківщина «демократії», 
але й поняття «олігархія», «ко-
рупція», «непотизм», «анархія» 
теж родом із цих країв. 





«Під час війни на Балканах в обхід  
ембарго найбільше зброї морем  
було доставлено з України»

знали – воно було лише одним із 
туди посланих, але вперше в до-
кументах чітко зазначено, що 
Sabine вийшла з Миколаєва. Нам 
вдалося розшифрувати фінансові 
звіти, які свідчать: тільки-но вона 
дісталася пункту призначення, 
мільйони доларів було переве-
дено на рахунок зареєстрованої у 
Відні компанії Scorpion Interna-
tional Services, а звідти – їх тради-
ційному реципієнтові Global 
Technologies International Inc., 
якою володів українець Дмитро 
Стрешинський.

Інший корабель, Island, во-
сени 1992-го за кілька переве-
зень доправив 96 контейнерів з 
амуніцією. Ми отримали доку-
ментацію, яка підтверджує не 
лише те, що він дійшов до 
порту, а й те, що привезена з 
України зброя перетнула сло -
венсько-хорватський кордон. І 

С
ловенським журналістам-
розслідувальникам Блажу 
Зґазі та Матеєві Шурку нині 
не до жартів – їм та родинам 

погрожують убивством після ви-
ходу їхньої книжки «В ім’я дер-
жави». Це одне з найгучні  -
ших розслідувань про торгівлю 
зброєю всупереч запровадженому 
ООН ембарго під час війни в ко-
лишній Югославії. Тоді, на по-
чатку 1990-х, Словенія стала од-
ним із головних тилових центрів 
для зберігання і транспорту-
вання, зокрема й з України, тисяч 
тонн зброї та боєприпасів. Медій-
ники вказують, що ключову роль 
у незаконних оборудках відіграли 
нинішній прем’єр-міністр Слове-
нії Янез Янша та перші особи 
кількох балканських республік. 
Здобута журналістами інформа-
ція стала приводом для першого в 
історії ЄС розслідування, над 
яким спільно працює поліція 
трьох країн. Зґаґа й Шурк дослі-
дили 6 тис. документів, об’єд -
нались у роботі з колегами з іще 
шести країн і знайшли докази 
того, як вищі чини словенської 
розвідки та армії незаконно заро-
били мільйони доларів.

У. Т: Окремий розділ вашої 
книжки присвячено Україні, 
тож я відразу попрошу підсуму-
вати: якою була її роль у цих 
незаконних оборудках?

Блаж Зґаґа: Я переконаний, 
що переважна кількість зброї, яку 
доставили до Словенії морем, 
була українська. Загалом вісім су-
ден переправили 12 тис. тонн аму-
ніції. Перший корабель, Sabine, із 
сотнями зенітних ракет на борту 
прибув у квітні 1992-го до Ко-
пера – єдиного тоді на Балканах 
порту не під міжнародним контр-
олем. Про це судно досі не 

Спілкувалася
Наталя гуменюк

Фото: 
Борут Крайнц

лише одне судно Jadran Express 
сили НАТО затримали й кон-
фіскували вантаж.

У. Т: Інформація, яку ви розко-
пали, справді нова? Упродовж 
20 років ніхто не знав, що до 
Словенії незаконно надходило 
аж так багато зброї?

Матей Шурк: Вірю, що досі 
до пуття не знали. Про Island зга-
дували побіжно, але в іншому 
контексті. Міжнародний скандал 
спалахнув аж після перехо-
плення Jadran Express. Галас зчи-
нився лише через один рейс, тоді 
як ми дослідили, що той корабель 
був останнім із восьми, задіяних в 
операції. Щоправда, його вантаж 
виявився найбільшим: на борту 
знайшли 133 контейнери зброї 
вартістю $22 млн. Принаймні 
таку суму було перераховано пе-
ред тим, як судно вийшло з порту.
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РОЗСЛІДУВАЧІ. 
Блаж Зґаґа 
(ліворуч) та 
Матей Шурк 
не побоялися 
підняти 
справу, в якій 
замішані ви-
сокопосадовці 
кількох держав

«Під час війни на Балканах в обхід  
ембарго найбільше зброї морем  
було доставлено з України»

У. Т: Наприкінці 1990-х розслі-
дування вітчизняної парла-
ментської комісії, яке, що-
правда, швидко закрили, пока-
зало: 1992-го у власності Укра-
їни опинилася третина радян-
ської зброї, яку оцінювали в 
$90 млрд. Упродовж наступ-
них шести років третину амуні-
ції та обладнання ціною в 
$32 млрд, по суті, було вкра-
дено – її продали нелегально. 
Про які суми йдеться у зв’язку з 
торгівлею Києва та Любляни, і 
хто отримував гроші?

Б.З.: Усі справи з українською 
стороною вели через компанію 
Scorpion International Services. До 
речі, її власник Константінос Да-
фермос досі має офіс у самісінь-
кому центрі австрійської столиці. 
Другим посередником був уже 
згаданий Дмитро Стрешинський. 
Діставши доступ до рахунків 
Scorpion, можемо стверджувати, 
що відповідно до обігу коштів 
упродовж двох років – від вересня 
1991-го до вересня 1993-го – про-
давець збагатився на $86 млн за-
вдяки словенським, хорватським 
та боснійським клієнтам. Із цієї 
суми $40 млн дісталось україн-
ській стороні, а $7 млн – безпосе-
редньо Global Technologies 
International Inc. Дмитра Стре-
шинського.

М.Ш.: Важливо сказати про 
долю останнього, який був голо-
вним посередником після того, 
як НАТО перепинило Jadran 
Express. Суд над ним, а також 
над російськими бізнесменами 
Алєксандром Жуковим та Лєоні-
дом Лєбєдєм проходив у Італії. 
Це була частина великого між-
народного розслідування.

Б.З.: Водночас Стрешин-
ським цікавилась і словенська 
поліція, і ми маємо копію її за-
питу до українських правоохо-
ронців. Щоправда, як тоді від-
реагували в Києві – невідомо.

М.Ш.: Але це був один із 
найважливіших документів, за 
допомогою якого ми розкоду-
вали дані про переказ Стрешин-
ському коштів. Ось тільки наша 
поліція розслідування не продо-
вжила. Як зізнався один із ко-
лишніх її керівників, вони не мо-
гли рити надто глибоко у справі, 
яка стосується іншої країни. Хо-
тіли засудити малих виконавців і 
не чіпати «великої риби».

У. Т: В Італії Стрешинського за-
судили до ув’язнення на рік і 

11 місяців, до того ж умовно, і 
зобов’язали сплатити символіч-
ний штраф у кількасот євро. Це 
було у 2002-му. Ви стежите за 
його діяльністю зараз?

Б.З.: Стрешинський мешкає 
в Москві і є директором заводу 
«Арсенал», що виробляє мініа-
тюрні копії вогнепальної зброї. 
Я також бачив фото в одній із 
газет країн Перської затоки, на 
якому він позує із золотим міні-
пістолетом. Він їх продає по 
кілька тисяч доларів за штуку – 
така собі забавка для багатих 
шейхів. Ось так коло замкну-
лося. Та й загалом ми можемо 
сказати, що більшість людей, 
про яких ідеться в нашій 
книжці і які були задіяні в не-
легальній торгівлі зброєю, нині 
почуваються чудово. Напри-
клад, екс-голова словенської 
військової розвідки згодом очо-
лив компанію з перевезень, ко-
тра нещодавно вклала €140 млн 
в будівництво терміналу в од-
ному з московських аеропортів.

У. Т: Під час суду над Стрешин-
ським представники української 
влади наполягали, що він афе-
рист, котрий використовував під-
робні документи, аби за допомо-
гою російської мафії переправ-
ляти зброю на Балкани. Підсуд-
ний, звісно, все заперечував і 
стверджував, що діяв із відома 
генерала Марчука – тоді міністра 
оборони. чи виявили ви під час 
розслідування якусь додаткову 
інформацію щодо участі в таких 
угодах українських чиновників?

Б.З.: Жодного прямого до-
казу причетності Марчука до 
оборудок не знайдено. Однак 
мушу додати, що ми друкуємо 
якусь інформацію, лише маючи 
підтвердження навіть не з двох, 
а із трьох джерел. Коли гово-
рити про український вимір, то, 
наприклад, те, що Island перево-
зив зброю з вашої держави, під-
тверджують, по-перше, банків-
ські рахунки, по-друге, доку-
менти з парламентського роз-
слідування у Словенії, по-третє, 
свідчення Стрешинського на 
суді. А от про Марчука, окрім 
свідчень Стрешинського, більше 
ніде не йдеться.

М. Ш.: Ми зосереджувалися 
на балканських подіях, тож не 
могли писати аж так докладно 
про Росію, Україну, Болгарію.

Б.З.: Однак для нас було 
принципово показати, що тор-

гівля зброєю – велика політика, 
а не якась мафіозна маніпуля-
ція. Хіба може кримінальна 
група вкрасти цілий корабель із 
таким вантажем і переправити 
його через Дарданелли так, щоб 
цього не помітив жоден патруль? 
Це державний бізнес, задіяні в 
якому особи використовують 
мафію, щоб сховати кінці.

М.Ш.: Її не порівняти з нар-
которгівлею, адже наркотики 
можуть продавати, наприклад, 
окремі члени уряду, але не сама 
держава, а у випадку зброї участь 
найвищих чинів очевидна.

У. Т: Як пояснити через 20 років 
українцям наслідки, котрі 
мала та незаконно реалізована 
зброя в кровопролитті на Бал-
канах?

Б.З.: Надзвичайно просто: до 
1991 року Югославія могла по-
хвалитися найвищим рівнем 
життя в соцтаборі. Нині Боснія і 
Косово перетворилися на чорну 
дірку Європи. Борги, біженці, 
освічені люди, які залишили 
батьківщину. Причина – війна і 
торгівля зброєю. Адже це кри-
ваві гроші, це корупція, побіч-
ним наслідком якої є людська 
смерть. Міжнародні моніторин-
гові організації підрахували, що 
третина найбільших корупцій-
них оборудок припадає на тор-
гівлю зброєю за прямої участі 
державних діячів. Та чи не 
більше означають людські долі. У 
серпні 1994-го вбили одного із 
близьких постачальників Кон-
стантіноса Дафермоса, Нішку 
Жупу. Він летів із Пули до одного 
з боснійських міст українським 
літаком Ан-24. Пілот був босній-
цем, але на борту мав іще п’ятеро 
українців, і всі вони загинули.

М.Ш.: Тогочасний генераль-
ний консул України в Боснії Ва-
дим Примаченко згодом став по-
слом у Словенії. У нього ми на-
магалися дізнатися, чим закін-
чилося розслідування, котре 
було проведено. І дістали ко-
ротку відповідь імейлом, що ре-
зультатів він не знає. Найважли-
віше: родинам тих п’я  тьох заги-
блих українців досі не відомо, 
щó сталося насправді. Додамо 
хіба таке: Жупа, ймовірно, про-
давав амуніцію обом сторонам 
конфлікту, за що й поплатився. 
Але загинув не лише він.

Б.З.: Та це був не єдиний лі-
так із вашої країни. Ми плану-
ємо написати більше про те, як 
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зброю до словенського аеро-
порту із Судану доставляв укра-
їнський Іл-76, який, щоправда, 
належав угорській компанії.

У. Т: Усі описані вами оборудки 
за участю вищих чинів неза-
конні, бо укладені в обхід ем-
барго. Тобто якби не було забо-
рони, то не з’явилося б і справи?

Б.З.: Ембарго на торгівлю 
зброєю можна вважати позитив-
ним кроком, який ніби зупинив 
потік озброєння. Однак у 
книжці ми показуємо, що не все 
так просто. За даними SIPRI – 
шведського центру, який дослі-
джує ці питання, до 1991 року 
обмеження стосувалося лише 
семи африканських країн. А вже 
потім до переліку включили 
нові незалежні держави: Боснію 
і Герцеговину, Словенію, Маке-
донію та Югославію. Війна була 
в розпалі, і міністерства обо-
рони цих новопроголошених 
республік у будь-який спосіб 
пробували отримувати зброю – 
легально чи ні. Через ембарго 
дістати амуніцію можна було 
лише на чорному ринку, а це 
прямий шлях до корупції. Тоді 
як чимало країн і на Сході, й на 
Заході володіли помітними за-
пасами озброєнь і прагнули за-
робити. Ціни підстрибнули. 
Можна припустити, якби не за-
борона, процес був би прозорі-
ший і менше грошей опинилося 
б у кишенях посередників.

У. Т: Як вашу книжку сприйняла 
владна верхівка, як реагують 
правоохоронні органи, адже ви 
викрили незаконну діяльність?

М.Ш.: За великим рахун-
ком нічого не сталось, адже 
будь-яка спроба щось запере-
чити викличе ефект доміно, 
тож краще справу замовчати. В 
усіх рильце в пушку. Але 
книжку розкуповують.

У. Т: до вас ніхто не позивався?
Б.З.: Поки що ні, але мали 

місце нові погрози, куди серйоз-
ніші.

М.Ш.: Моїй тещі зателефо-
нували на домашній із невідо-
мого номера і сказали: «Матей 
ваш зять? О, то він буде мертвий 
через те, що пише». Ми, звісно, 
звернулися до поліції.

У. Т: чи схоже це було на те, як 
залякували фінського журна-
ліста Маґнуса Берґлунда, ко-

трий кілька років тому за вашої 
допомоги готував програму 
для телебачення своєї країни 
про отримання нинішнім 
прем’єр-міністром Словенії 
Янезом Яншею (на той час мі-
ністр оборони) та високопоса-
довцями хабарів від фінського 
виробника зброї Patria за укла-
дення з ним контракту про за-
купівлю бронетехніки?

Б.З.: Справді, у 2008-му я 
допомагав Маґнусові з розслі-
дуванням, і дістав анонімну по-
грозу. За тиждень перед тим у 
нього виявилося пошкоджене 
ліве колесо на авто.

У. Т: Випадок Patria розслідують 
уже три роки. чи є різниця між 

тим, як такий процес відбува-
ється у Фінляндії, котру вважа-
ють найменш корумпованою 
країною світу, та у Словенії?

Б.З.: У справі Patria уперше в 
історії сучасної Європи відразу 
три країни – Словенія, Фінляндія 
та Австрія – створили єдину ко-
манду. Водночас у кожній із них 
відбувається окремий судовий 
процес. Фіни розслідують справу 

тих, хто давав хабар (компанія 
Patria), австрійці займаються по-
середниками (компаніями і осо-
бами, які проводили гроші через 
офшорні рахунки), а словенці – 
адресатами хабара (чиновни-
ками, які на початку 1990-их були 
при владі). Понад те, серед п’ятьох 
людей, до яких позиваються, є 
нинішній прем’єр держави ЄС – 
Словенії – Янез Янша. У січні 
цього року в Австрії розпочався 
суд, і нам дуже цікаво почути рі-
шення, адже прокуратура част-
ково оперувала тими самими до-
казами, які маємо ми.

М.Ш.: Ось тільки у Словенії 
нещодавно провели опиту-
вання, яке показало: лише 10% 
громадян вірять, що нашого 
прем’єр-міністра притягнуть до 
відповідальності.

У. Т: Кому із впливових людей 
поза межами Словенії може за-
шкодити ваше розслідування?

Б.З.: Наша трилогія зачіпає 
чимало вагомих осіб хорватської 
партії ХДС. Маємо докази того, 
як зброя безкоштовно дісталася 
Владіміру Шексу, генпрокуро-
рові часів Франя Туджмана, а 
генерал Мартін Шпеґель, ко-
лишній міністр оборони цієї 
країни, отримував її цілі ванта-
жівки. Це може вказувати на те, 
що постачання такого товару до 
Хорватії та Боснії було міжна-
родною операцією спецслужб 
різних держав. Звісно, серби теж 
його отримували – з інших дже-
рел. За документами про пере-
хід власності й боргів, фактично 
вся зброя Югославської народ-
ної армії дісталася сербській 
стороні – 220 тис. тонн амуніції 
та вибухівки, тоді як, наприк -
лад, Словенія отримала 10 тис.  
тонн, які керівництво відразу 
передало Хорватії. Свої запаси 
Сербія використала впродовж 
перших трьох місяців конфлікту, 
тоді як війна точилася роками. 
Мені страшно уявити, про яку 
кількість зброї йдеться. Тільки 
за нашими підрахунками до 
порту Копер прибуло 20 суден з 
амуніцією та вибухівкою, і це не 
збіг. Якщо корабель виходить із 
Польщі, то спершу він має про-
йти Балтику, увійти в територі-
альні води Німеччини та Данії, 
пройти Північне море, Ла-
Манш, обігнути Європу, Гібрал-
тар. Чи не достатньо можливос-
тей перевірити, що ж там на 
борту? 

дЛЯ НАС БУЛО ПРИНЦИПОВО 
ПОКАзАТИ, ЩО ТОРгІВЛЯ 
зБРОЄЮ – ВЕЛИКА 
ПОЛІТИКА, А НЕ ЯКАСь 
МАФІОзНА МАНІПУЛЯЦІЯ

Розслідування 
словенських 
журналістів 
має велику до-
кументальну 
базу
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Польський Інститут у Києві та Книгарня «Є» запрошують на зустріч із польським 
Уповноваженим із прав дитини Мареком Міхаляком в рамках 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 роках 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 неповнолітніх, прописаних у Конституц� 
Республіки Польща, Конвенц� про права дитини та інших законодавчих документах. Виконуючи свої функц�, 
Уповноважений керується благом дитини і враховує, що природнім середовищем для � розвитку є родина.

16|05|2012
(середа) 

18:00
Книгарня «Є»
Київ, вул. Лисенка, 3
(ст. м. «Золоті ворота»)
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Британія закривається
Чи стане Сполучене Королівство найнегостиннішим за всю сучасну 
історію господарем Олімпійських ігор?

Н
аростання занепокоєння 
з приводу безпеки, суворі 
правила надання віз і ад-
міністративний хаос у ві-

домстві, відповідальному за не-
доторканність британських кор-
донів, – усе це разом перетво-
рило в’їзд до країни для сотень 
тисяч гостей на страхіття. А де-
далі частіші скандали через дво-
годинні черги під час прохо-
дження паспортного контролю 
в головному лондонському 
аеро  порту «Хітроу» дали під-
стави звинуватити Британію в 
незадовільній підготовці до на-
пливу глядачів у дні Олімпіади.

Останніми тижнями поєд-
нання кількох чинників при-
звело до кризової ситуації із 
в’їздом; відтак дійшло й до 
скандалу в парламенті з вимо-
гами відставки міністра, у чиїй 
компетенції імміграція та охо-
рона кордонів.

Перший фактор – чимдалі 
сильніша стурбованість пробле-
мами безпеки й загрозами тер -
актів під час Олімпіади, до якої 
залишилося менш як три мі-
сяці. Представники британської 
спецслужби попередили, що 
Ігри стануть головною мішенню 
для терористів – і не лише з му-
сульманських країн, а взагалі 
для екстремістів усіх мастей. 
Отож впадає в око, що запо-
біжні роботи розпочато. Уперше 
після Другої світової війни на 
запасній базі Військово-По -
вітряних сил під Лондоном роз-
містили реактивні винищувачі. 
Служби безпеки планують уста-
новити зенітні ракети на вежі, 
яка належить до житлового 
комплексу неподалік олімпій-
ських об’єктів. А представники 
розвідувального відомства заяв-
ляють, що очікують викриття 
нових змов і спроб дезорганізу-
вати Ігри. Лякає та легкість, із 
якою минулого місяця на Темзі 
плавець-протестувальник зір -
вав щорічні змагання веслярів 
Оксфорд – Кембридж: якщо він 
зміг це зробити безперешкодно, 

Автор:
Майкл Бініон, 

Велика 
Британія

то як можна убезпечити від де-
монстрантів або терористів 
маршрут, скажімо, марафону?

Уряд відреагував посиленням 
паспортного нагляду на всіх пунк-
тах перетину державного кордону 
в аеропортах, особливо у «Хі-
троу». Але все це почалося вже 
після масового скорочення штатів 
Служби прикордонного контро  лю 
Великої Британії, зумовленого не-
обхідністю економії бюджету 
держслужби. Як наслідок – у «Хі-
троу» утворилися довжелезні 
черги, бо службовців поменшало, 
а часу на ретельну перевірку кож-
ного документа тепер витрачають 
більше (замість того щоб просто 
пропускати пред’явників основної 
маси паспортів країн Європей-
ського Союзу і Британії, як це було 
ще донедавна).

Порожні крісла службовців 
паспортного контролю та довгі 
черги однаково розгнівали і па-
сажирів, і авіакомпанії – скарги 
посипалися градом. Парламен-
тарії звинувачують уряд у не-
компетентності, намаганні ви-
конувати заходи безпеки за-
надто малими силами й підриві 
репутації держави. Урядовцям 
наказано пояснити, як вони по-
винні впоратися з напливом 
відвідувачів під час Олімпіади. І 
хоча напередодні Ігор до роботи 
буде залучено більше персо-
налу, сердиті пасажири вима-
гали вжити негайних заходів, 
щоб у випадку одночасного при-
буття кількох літаків не виши-
ковувалися черги.

Усе це доплюсувалося до но-
вих перепон у доступі до бри-
танської візи для громадян 
країн за межами ЄС. Серед ін-
ших держав Індія, Туреччина та 
Росія вже не раз нарікали на 
тривалу, дорогу й забюрократи-
зовану процедуру її здобуття, 
що відлякує потенційних інвес-
торів від ведення бізнесу в Спо-
лученому Королівстві. Іноземні 
підприємці твердять, що зараз 
британську візу отримати важ-
 че, ніж шенгенську, яка дозво-

ляє безперешкодно подорожу-
вати більшою частиною конти-
нентальної Європи, а часто на-
віть ніж американську.

У самій Британії працедавці 
та науковці заявляють, що страж-
дають від перешкод і затримок із 
візами для ключових фахівців 

із-за кордону, а університети й 
коледжі бояться, що прогрáють 
чужим конкурентам, бо не здатні 
більше приваблювати багатих 
студентів із-поза меж країни. Ви-
ставки, шоу й концерти по всій 
державі доводиться останньої 
миті скасовувати через те, що го-
ловні виконавці не могли вчасно 
отримати дозвіл на в’їзд до неї.

Британська рада закликала 
«негайно переглянути» візову по-
літику, бо нові обмеження завда-
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ЗАМОК  
НА ДВЕРЯХ. 
Британія 
запрошує 
цього року до 
себе весь світ. 
Та чи щиро?

ють величезних збитків вищій 
освіті країни й відлякують інозем-
них студентів. Вона заявляє, що 
нині там «найжорсткіший іммі-
граційний режим порівняно з 
країнами-конку  рен  тами». Нещо-
давно проведене зіставлення з Ав-
стралією і Америкою засвідчило: 
обидві вони послабили суворі ві-
зові критерії, коли почали страж-
дати від зменшення кількості абі-
турієнтів із-за кордону.

Невдоволення працедавців і 
навчальних закладів посилене 
ще й новим правилом, яке забо-
роняє британським дипломатам 
втручатися з клопотаннями про 
перегляд рішення у випадку від-
мови працівників візового від-

ділу видати дозвіл на в’їзд. Усю 
відповідальність тепер перекла-
дено лише на Службу прикор-
донного контролю. Її співробіт-
ники мало обізнані з місцевими 
умовами в ключових країнах, що 
розвиваються. На думку дипло-
матів, ця зміна заважає тепер по-
сольствам Сполученого Королів-
ства сприяти позитивному роз-
гляду заявок на отримання візи 
від осіб, чий приїзд важливий у 
дипломатичному сенсі.

«Катастрофа та й годі, – ска-
зав один британський посол у 
відставці. – Як дипломати, ми 
не маємо права нічого зробити, 
щоб уладнати проблему на 
місці. 10 років тому я міг ска-
зати, що більшість заявок роз-
глядали з позитивним результа-
том упродовж доби. А нині 
знову зростають черги. Люди 
тепер чекають днями».

Британські урядовці кажуть, 
що нові ліміти необхідні, бо чи-
мало гостей намагаються залиши-
тись у країні нелегально. За оцін-
кою Національної аудиторської 
служби, 2009 року під приводом 
навчання туди в’їхали 50 тис. мі-
грантів із-поза меж ЄС. Майже 

160 тис. іноземців (включно зі сту-
дентами) перебувають у Сполуче-
ному Королівстві поза законом і 
повинні бути депортовані.

Дипломати погоджуються, 
що ці заходи викликають гнів і 
ненависть, але кажуть, що не ма-
ють змоги втручатися. Невдово-
лення посилюється й через те, що 
від 2007 року в 48 країнах 
(включно з Індією та Росією, де 
дуже багато заявок на британську 
візу) процедуру обробки відпо-

відних документів передано в 
руки приватних компаній.

Уряд твердить, що це дає 
змогу заощадити кошти і змен-
шити чисельність персоналу 
консульств за кордоном. Але 
місцеві приватники не мають 
жодної свободи дій. Вони про-
сто приймають оплату й переда-
ють інформацію на обробку до 
Служби прикордонного контро-
 лю Великої Британії. Заявники 
вже не можуть особисто обстою-
вати свої інтереси перед пред-
ставником консульської служби. 

У Британській раді кажуть та-
кож, що надзвичайно висока ціна 
студентських віз (яку обчислюють 
сотнями фунтів, тому що Британія 
обов’язково хоче максимально 
компенсувати витрати на обробку 
документів) змушує охочих до на-
вчання робити вибір на користь 
Америки або інших країн, де візи 
дешевші. У 2008–2009 роках 
освітній «експорт» Сполученого 
Королівства коштував £14,1 млрд. 
Понад 40% іноземних студентів у 
британських вишах потрапили до 
країни через підготовчі курси – 
саме таку планку в обмеженнях на 
видачу віз ставить владний кабі-
нет, щоб не допустити в країну 
псевдостудентів.

Уряд визнав наявність проб -
леми з процедурою видачі віз і 
пообіцяв покращити систему. 
Але в деяких випадках відмова у 
візі – частина режиму санкцій 
проти таких країн, як Сирія або 
Зімбабве. А на одному ключо-
вому ринку, російському, це 
призвело до взаємного охоло-
дження відносин, що шкодить 
двосторонній торгівлі й ту-
ризму. Обмеження на видачу віз 
російським громадянам були 
посилені п’ять років тому у від-
повідь на вбивство політичного 
біженця Алєксандра Літвінєнка 
(його отруїли в Лондоні). Уря-
довцям РФ відмовляли у в’їзді 
до Британії або видавали візи 
лише на час перебування у спра-
вах і жодного дня більше.

Наслідки ліміту на видачу віз, 
черг в аеропортах і занепокоєння 
з приводу безпеки надзвичайно 
хвилюють тих, хто сподівається, 
що Олімпіада стане для Британії 
предметом гордощів. Скількох 
потенційних відвідувачів вони 
відлякають? Чи натомість Ігри 
запам’ятаються великим знаком, 
який немовби перекриває доступ 
до країни, з написом «Вхід забо-
ронено»? 
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Напередодні Євро-2012 західні ЗМІ навперебій 
лякають своїх співвітчизників Україною. 
Тиждень з’ясовував, чого бояться іноземці й до 
яких проблем їм насправді варто готуватися в 
нашій країні

Автор: 
Валерія Бурлакова

Фото автора

Л
аскаво просимо до Укра-
їни – країни, де міліція 
страшніша за злочинців, 
собак спалюють живцем, 

мафія захоплює готелі, а майже 
кожна жінка – повія, яка зара-
зить вас ВІЛ і вкраде гроші... Ле-
вова частка того, що іноземцям 
відомо про наші негаразди, – 
чутки, часом перебільшені пре-
сою. Адже більшість європей-
ських телеканалів і видань не ма-
ють постійних кореспондентів в 
Україні. До того ж увагу багатьох 
журналістів привертають лише 
погані новини. У результаті від 
загальної картини про нашу дер-
жаву стає і справді моторошно. 
Тиждень провів кілька днів із 
закордонними туристами, щоб 
дізнатися, з якими проблемами 
пересічний іноземець насправді 
стикається в Україні.

з ЦІНОЮ НЕ ВИзНАчИЛИСЯ
Ціни на готелі в українських міс-
тах, які прийматимуть матчі 
чемпіонату, і справді лякають. 
Але дехто й досі не каже, скільки 
коштуватиме ліжко. Приміром, у 
тризірковому столичному готелі 
«Козацький стан» у звичайний 
час одномісний номер обі-
йдеться у 800–2000 грн. Пропо-
зиція актуальна до 9 червня: 
«Після цього ціни подвійні, але 
треба розмовляти про конкретні 
дати... 1 липня – фінал. Вартість 
буде високою». Високою та й усе. 

Альтернативою можуть бути 
квартири подобово. Їхні влас-
ники також намагаються уни-
кати відповіді про ціну до остан-
нього, мовляв, а на яку суму ви 
розраховуєте? Людмила Іванівна 
здає три квартири хвилин за 15 
від станції метро «Лівобережна» 
по 400 грн за добу. Каже, на Євро 
житло ще не забронювали. Плату, 
яку встановить на час чемпіонату, 
жінка ще не називає: «Видно 
буде. Треба дивитися, чи багато 

Відфутболити фанатів

НЕМА ПИТАНЬ. 
Аби їх і справді було 
якнайменше, бельгієць Дін 
використовуватиме GPS
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людей приїде». Але зауважує: 
«Для наших разів у два підвищу, 
для іноземців – утричі». Така ці-
нова політика нині діє у всіх чо-
тирьох українських містах, де 
буде єврофутбол.

«Не лінуйтеся – розгляньте 
якнайбільше варіантів, у аген-
ціях подобової оренди майже 
завжди розмовляють англій-
ською. І не бійтеся торгува-
тися – в Україні це не менш при-
йнятно, ніж у Туреччині. Тут, 
коли люди чують іноземну мову, 
свідомо завищують ціну. Але 
можуть і знизити її, зрозу-
мівши, що ви не переплачувати-
мете», – радить туристам аме-
риканець Френк, який живе у 
Києві вже не перший рік. 

дРІБНИЙ МАСшТАБ
«До Євро-2012 провели такі 
масштабні роботи, яких в історії 
Укрзалізниці ще не було», – пи-
шаються на сайті перевізника, 
який «впроваджує новий сервіс 
пошуку та придбання квитків 
через інтернет».

Купити квиток із Києва до 
Донецька Тиждень попросив 
англійця Енді: «Є там один із 
запропонованих варіантів при-
дбання – у «квиткових офісах». 
Клацаєш на посилання, щоб ді-
знатись адреси кас, і бачиш 
мапу України, на якій назви об-
ластей прописані лише україн-
ською. Мені особисто довелося 
«нагуглити» альтернативну, ан-
гломовну мапу і, порівнюючи 
розміщення та контури облас-
тей, знайти Київську… лише для 
того, аби побачити список її 
міст, знову ж таки українською. 
Так само як і адреси кас...»

Та зрештою Енді все одно 
збирався купити проїзні доку-
менти он-лайн. За посиланням 
він потрапив на сайт e-kvytok.
com.ua. «Щоб придбати квиток, 
треба зареєструватися. Але це ні-
чого, там і справді все англій-
ською, – зауважує він. – Після ре-
єстрації вирішив подивитися на 
Sample Documents приклади про-
їзних документів. У цьому розділі 
можна заздалегідь побачити, 

який вигляд матиме бланк за-
мовлення електронного квитка, 
бланк його повернення і власне 
сам квиток. Назви документів 
прописані англійською. Але ж 
квитки – лише українською! 
Можу здогадатися, де час від-
правлення і час прибуття, – 
пам’ятатиму ж, на коли його за-
мовляв. Але зрозуміти, які цифри 
позначають номер потягу, вагона 
й місця, особисто я не можу». 

Далі Енді намагається забро-
нювати квиток. Але англійською 
цього зробити не вдається: навіть 
якщо обрати англомовну версію 
сайта, верхнє меню залишиться 
українською, як і весь процес бро-
нювання. Є, щоправда, рятівне 
посилання з коментарем, на яке 
Енді натиснув випадково: «Ша-
новні користувачі! Оновлена вер-
сія сайта міститься за адресою 
http://www.e-kvytok.org.ua». Але 
там неможливо залогінитися за 
щойно отриманим на старому 
сайті (на який незрозуміло на-
віщо дає посилання портал Ук-
рзалізниці) логіном і паролем. 
Нічого, нова реєстрація. Kyiv – 
вводить Енді станцію відправ-
лення у форму пошуку квитків. І 
дізнається, що такої немає... Є 
Kiev. Станції Donetsk теж немає. 
Можна знайти Doneck – у бага-
тьох українців могли би виник-
нути сумніви, чи потрібен їм той 
загадковий «Донек», уже не ка-
жучи про іноземців. Обравши 
день і місяць подорожі й на-
вмання вирішивши, що брати: 
kupe чи plackart, Енді зрештою ді-
знається, що з технічних причин 
зараз неможливо сплатити за 
квиток. Як і забронювати його. 
На цьому тлі бронювання не ра-
ніше ніж за 45 днів уже не вида-
ється серйозною проблемою...

Певно, лишається перекла-
дати з української адреси кас, 
стояти в черзі й отримувати 
квитки вже в Україні... У касира 
на київському залізничному вок-
залі іноземна мова викликала де-
яке здивування. Щоправда, жін-
 ка швидко себе опанувала, жес-
тами показала, що треба заче-
кати, й покликала колегу, яка 
таки розмовляла англійською.

ТИХІшЕ КАжЕш – 
дОВшЕ їдЕш 
Ще рік тому в київському метро 
іноземець міг хіба що розгублено 
дивитися на кириличні написи. 
Сьогодні можна побачити не 
тільки їхні назви англійською, а 

Відфутболити фанатів
СТРАХИ ІНОзЕМЦІВ ЩОдО УКРАїНИ

«Злочинні бригади 
штурмували готелі в 
Києві й утричі збіль-
шили ціни або скасу-
вали контракти з ор-
ганізаторами турпоїз-
док», – пише ні-
мецьке видання 
Spiegel Online.

Polskie Radio Dla 
Zagranicy повідомляє 
про те, що в Україні 
спалюють живцем со-
бак, щоб «очистити 
вулиці» напередодні 
чемпіонату.

«Стримай його 
вдома»: енергетична 
компанія Nederlandse 
Energie Maatschappij у 
своєму рекламному 
ролику закликає ні-
дерландських жінок 
не пускати чоловіків 

на Євро до України через красу (та з огляду на одяг до-
ступність) українок. Дуже схоже, що на цей ролик його 
авторів надихнув виступ Віктора Януковича на україн-
ському ланчі в Давосі : «Для того щоб увімкнути Україну, 
достатньо подивитися на неї власними очима, коли по-
чнуть квітнути каштани в Києві. І в містах українських по-
чнуть роздягатися жінки. Побачити ту красу – це чудово». 

Візит до України може 
викликати хіба що роз-
чарування: у рекламі 
WorldSoccerShop.com 
чоловік дарує коханій 
квитки до України. 
Вона не в захваті.

Британський таблоїд 
The Sun попереджає, 
що в містах, які при-
йматимуть Євро-2012, 
буде багато повій, до 
того ж ВІЛ-інфікованих.

«Третина німців хо-
чуть, щоб їхня фут-
больна команда бой-
котувала футбольний 
чемпіонат Європи в 
Польщі та Україні на 
знак протесту проти 
поводження з колиш-
нім українським 

прем’єр-міністром Юлією Тимошенко», – пише німець-
кий портал thelocal.de.

Британське видання 
The Mirror повідомляє 
про те, що футбольні 
фанати бояться їхати 
до України після вибу-
хів у Дніпропетровську.
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й номери станцій – це справді 
зручно. Бо запам’ятати загад-
кове сполучення літер «Черні-
гівська» для наших гостей буде 
не набагато легше, ніж нам ви-
мовити назву ісландського вул-
кана Ейяфьятлайокудль. 

Та як бути з рештою тран-
спорту? Якщо іноземець, пере-
буваючи в Києві, вирішив пої-
хати навіть не до міста «Донек», 
а лише на столичні Березняки, з 
цим у нього можуть виникнути 
непереборні труднощі. Знайти 
інформацію хоча б про столичні 
маршрутки англійською в ін-
тернеті неможливо. Як і про 
львівські чи харківські. Тож по-
трібний номер буса доведеться 
дізнаватися на місці.

Американець Френк уже звик 
до київських реалій, але для 
Тижня вдав із себе такого, яким 
був ще два роки тому: нічого-
нерозуміючим. На зупинці біля 
станції метро «Лівобережна» 
близько 20 людей. Запитуємо, як 
дістатися на вулицю Тичини. 
«Маршрутка… бас! Бас», – каже 
хлопець і, не називаючи номера, 
тицяє пальцем у чергу на потріб-
ний маршрут. Водій англійською 
не розмовляє, тому прохання під-
казати зупинку не розуміє зовсім. 
Але пасажири, влаштувавши не-
величкий консиліум, не тільки 
консультують, а й намагаються 
довідатися, навіщо Френкові в 
цей район, куди саме він їде, чи 
подобається йому Київ. Отже, із 

цим завданням теж можна впо-
ратись. Якщо ви екстраверт.

Певні непорозуміння в Укра-
їні виникають і тоді, коли береш 
машину в оренду. Саме так вчи-
нила група англійських фанатів, 
які п’ять днів подорожували кра-
їною. «Вразив стиль українських 
водіїв, – розповідає Лоренс. – 
Вони часто користуються «ан-
глійським» боком автошля  ху, 
особливо за містом».

В Англії на заправці спочатку 
заливають бензин, а вже потім 
розраховуються за певну його 
кількість. «Ми вставили шланг у 
бак, сходили в магазин, – прига-
дують англійці. – Коли поверну-
лися, ніяк не могли зрозуміти, 

скільки бензину було залито… 
Вирішили собі, що літрів 20, за 
них і розрахувались. А вже пої-
хавши, зрозуміли, що не запра-
вились узагалі, адже у вас зазви-
чай потрібно спочатку запла-
тити за бензин, а вже потім він 
подаватиметься в машину (піс-
толет у бак – гроші в касу. – 
Ред.). Довелося повертатись!» 

МОВА жЕСТІВ
Мовну проблему в Україні можна 
вважати не надто гострою за 
умови, якщо по допомогу не звер-
татися до міліціонерів, касирів, 
продавців тощо. Серед перехо-
жих на будь-якій вулиці, найімо-
вірніше, знайдеться хоча б один 
англомовний. В протилежному 
випадку допоможуть жести. 

Інша річ – спілкування з те-
лефонними службами. Напри-
клад, під час спроби викликати 
таксі. Із 10 служб, у які ми зате-
лефонували, перейти на при-
стойну англійську (достатню для 
того, щоб прийняти виклик) од-
разу змогли лише в трьох. Ще у 
двох перемкнули на іншу лю-
дину. З п’ятьма розмови не ви-
йшло – ось така лотерея.

Але не варто знервовано йти 
шукати таксі на вулиці. Тому що 
тут чатує інша загроза – жадіб-
ність.

ТАКСІ, ТАКСІ!
Намагаємося домовитись про 
таксі на залізничному вокзалі 

У ПОШУКАХ 
ПОРОЗУМІННЯ. 
Відсутність 
посмішок 
належить до 
найпошире -
ніших вражень 
іноземців від 
України

МІЛІЦІЯ з НАРОдОМ?

• У відповідь на побиття та пограбування шістьма мілі-
ціонерами двох хлопців у Львові Amnesty International 
заявила, що українська міліція небезпечна для вболі-
вальників Євро-2012. Директор Європейського та Цен-
тральноазійського департаменту цієї правозахисної 
організації Джон Далхусейн закликав Україну негайно 
реформувати правоохоронні органи напередодні чем-
піонату та припинити нехтування правами людини. 
• Британські фанати привезуть із собою на матчі влас-
них поліцейських. Ті допомагатимуть із вирішенням 
проблем не тільки жителям Туманного Альбіону, а й 
нашим правоохоронцям. Англійська поліція ділити-
меться досвідом і радитиме українській міліції, як 
краще поводитися в неоднозначних ситуаціях, 
пов’язаних із фанатами.
• 7 травня в одному з нічних клубів Донецька побили 
двох іноземців 26 і 29 років (громадян США і Великої Бри-
танії), які приїхали до міста викладати англійську в 
межах підготовки до Євро-2012. Потерпілі дістали пере-
ломи. За фактом злочину порушено кримінальну справу.
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Києва. Їхати треба на Майдан. 
Звісно, таксі з вокзалу коштува-
тиме зайвого і для людини, яка 
розмовляє українською. Такі 
неписані правила встановили 
місцеві таксисти. Але нам як 
іноземцям на головну площу 
столиці пропонують доїхати за 
200 грн. Ціну вдається збити 
лише до 100 грн. Для порів-
няння: україномовним тут мо-
жуть легко запропонувати дої-
хати за ті самі 100 грн. Але 
врешті-решт відвезуть і за 50 
грн, і за 40 грн, якщо добре по-
торгуватися. 

Взагалі обдурити в Україні 
може будь-хто і будь-де. «Коли я 
вперше приїхав до Києва, оренду-
вав однокімнатну квартиру хви-
лин за 30 пішки від метро «Черні-
гівська», – розповідає ірландець 
Джонатан. – Обійшла  ся вона мені 
в 500 грн за добу. Радів дуже. Аж 
доки не розповів про це друзям-
киянам. Вони сказали, що це як 
мінімум удвічі дорожче. І що така 
коштує менше ніж 3 тис. грн на 
місяць». Зараз він радить порів-
нювати ціни не тільки на житло, а 
й, наприклад, на сувеніри, які 
продають на вулиці. І не піддава-
тися на провокації, зокрема не бо-
ятися виклику «поліції».

РУКА зАКОНУ
«Останнім часом ми часто чу-
ємо, що українська міліція не 
просто корумпована, а взагалі 
поза контролем, – розповідає 

Тижню англійський письмен-
ник Дуґі Брімсон, автор книжок 
про футбольних уболівальників. 
Він упевнений, що проблем із 
правоохоронцями в гостей під 
час Євро може виникнути чи-
мало, «адже фанати люблять 
пити і люблять бути гучними». 
Але не радить вирішувати їх 
звичним способом: «Коли полі-

цейський просить хабар, у нашій 
країні це просто нечувано! І 
якщо таке станеться в Україні, це 
дуже погано вплине на її імідж». 
Ірландець Джонатан радить шу-
кати англомовну людину для 

ІНОзЕМЦІ В УКРАїНІ 
СТИКАЮТьСЯ з зАВИЩЕНИМИ 
дЛЯ НИХ ЦІНАМИ, 
НЕдОЛУгИМ 
ОБСЛУгОВУВАННЯМ І  
ПОСТІЙНИМИ ХАБАРАМИ

УКРАЇНСЬКА 
ГРАМОТА. 
Не розуміючи 
кирилиці, 
Дін так і не 
дізнався, що 
назви вулиць 
у маршрутках 
написано з 
помилками, 
а ціну проїзду 
вказано втричі 
меншу, ніж 
насправді

ВІДЧУЙ РІЗНИЦЮ. 
Гостям країни 
доведеться дізнатись, 
у чому принципові 
відмінності купе 
й плацкарту, міст 
«Донек» і «Донецьк» 
та сайтів e-kvytok.
org.ua й e-kvytok.ua

спілкування, при цьому додає: 
«Але хабарі українські стражі 
порядку намагатимуться брати в 
будь-якому разі. З усіх».

Якщо з вас вимагають хабар, 
юристи радять погоджуватися на 
візит до відділка: «У разі будь-
якого порушення нехай склада-
ють протокол, виносять поперед-
ження, виписують штраф. Вони 
завжди розраховують на те, що 
порушник запропонує не йти ні-
куди. Адже це означає втрачати 
час, за який можна знайти дурня, 
згодного платити на місці».

Ось із такими українськими 
реаліями стикаються іноземці: з 
особливими цінами для них, не-
долугим обслуговуванням, ба-
жанням ошукати і повсюдними 
хабарами. Залишається лише 
сподіватися, що негативні вра-
ження від України закордонних 
уболівальників скрасять саме 
свято футболу і справді гостинні 
українці (див. стор. 50). 
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10 міфів про Євро-2012
К

оли я був зовсім малень-
ким уболівальником, до-
брі дядечки на стадіоні 
розказували мені про те, 

як один радянський футболіст в 
Африці убив м’ячем мавпу, що 
стояла у воротах. Кожен з опові-
дачів називав інше прізвище 
футболіста (насправді це був Ві-
ктор Понєдєльнік, він у Малі 
нокау  тував маленьку мавпочку, 
яку на фарт прив’язав до воріт 
голкіпер), але фінал різних вер-
сій цієї легенди в усіх був одна-
ковий: відтоді гравець носив на 
ударній нозі чорну пов’язку і 

бити цією ногою йому було забо-
ронено.

Так я заковтнув свою першу 
приману, свій перший футболь-
ний міф. З того часу і я, і світ доко-
рінно змінилися, але футбольний 
уболівальник навіть в епоху інтер-
нету і далі живе міфами, вважа-
ючи, приміром, найкращим грав-
цем усіх часів дідуся Пеле, якого 
бачив щонайбільше кілька секунд 
у кінохроніці. І що гучніша подія, 
то більше міфів її супроводжує. 
Ось, наприклад, найпоширеніші 
закордонні й наші шаблонні спо-
дівання, по  в’язані з Євро-2012.

Автор:  
Олександр 

«Фоззі» 
Сидоренко

Художник: 
Ігор Бежук

Сценарист: 
Віталій 
Юрасов
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Аншлаг з-під поли
Чимала частина квитків на матчі чемпіонату Європи з футболу 
може потрапити до українських перекупників. Спекулятивні ціни 
на них будуть вдесятеро більшими від офіційних 

У
країнські та європейські 
чиновники запевняють, що 
аншлаги на матчі Євро-
2012 гарантовані – майже 

всі квитки розпродані через офі-
ційні структури. Так само вони пе-
реконують, що шахрайство з ними 
неможливе завдяки кільком сту-
пеням захисту та особ ливій сис-
темі розповсюдження. Насправді, 
як з’ясував Тиждень, їх ще 
можна придбати, були б бажання 
й гроші, і не лише в офіційних міс-
цях. Згадана система не гарантує, 
що вони не потраплять до рук пе-
рекупників. До того ж не виклю-
чено, що «чорне» розповсю-
дження можуть курирувати люди 
з відповідальних за проведення 
Євро установ.

ОСТАТОчНИЙ РОзПРОдАж
«Портал з продажу квитків 
УЄФА Євро-2012 закритий. Всі 
квитки на УЄФА Євро-2012, 
придбані до 10 квітня 2012 
року, найближчим часом бу-
дуть надруковані і доставлені 
уболівальникам. Квитковий 
портал знову буде відкрито на 
початку травня 2012 року, щоб 
дати вболівальникам можли-
вість переглядати свої квиткові 
замовлення», – саме такий 
текст наразі бачать на офіцій-
ному порталі УЄФА ті, хто пізно 
схаменувся і захотів купити 
квиток на футбольну першість.

Щасливчикам, що невдовзі 
їх отримають, свого часу дове-
лося пройти непростий шлях. 
Спочатку потрібно було від-
крити клієнтський акаунт на 
сайті УЄФА, довести свою пла-
тоспроможність і встигнути по-
дати заявку на придбання. А 
потім очікувати на перемогу в 
лотерейному розіграші цих за-
явок. Якщо саме ваша таки здо-
була право на викуп, треба було 
встигнути в зазначений термін 
оплатити квиток.  

Автор: 
Богдан Буткевич

Футбольні функціонери пе-
реконують, що на всіх матчах 
чемпіонату аншлаг забезпече-
ний. «Вільних місць не буде на 
жодній арені Євро-2012, – зая-
вив операційний директор УЄФА 
Мартін Каллен. – Є цифри, які 
свідчать, що всі квитки на чемпі-
онат продані. Можна закривати 
цю тему і переходити власне до 
футболу». За словами керівника 
Місцевого організаційного комі-
тету «ЄВРО 2012 Україна» Мар-
кіяна Лубківського, продано по-
над 95% квитків. А решта також 
невдовзі знайде своїх власників. 
«Незабаром стартує завершаль-
 на фаза їх реалізації в Україні, – 
зазначив він. – Крім того, на 
сайті uefa.com починаючи орієн-
товно з 7 травня стартує реаліза-
ція квитків, що залишилися».

Конкретну кількість непро-
даних квитків Мартін Каллен 
назвав під час презентації «жи-
вих» перепусток у Києві – 
близько 50 тис.: «Ми маємо ці 
квитки, оскільки не всі націо-
нальні федерації використали 
свою квоту повністю. Тож їх 
можна буде придбати на матчі 
як у Польщі, так і в Україні. В 
Україні є ще три стадіони, на 
які можна їх продавати: в Доне-
цьку, Харкові та Києві».

До травня мали завершитися 
й усі акційні розіграші квитків 
на Євро від спонсорів. Уболі-
вальники з Донецька, які ку-
пили абонементи на матчі «Шах-
таря» на новий сезон, зможуть 
придбати квитки на всі ігри 
Євро-2012 в Україні (зокрема й 
на ті, що відбуватимуться на ін-
ших українських стадіонах) у ка-
сах «Донбас Арени» щонай-
більше чотири в одні руки. Влас-
ники сезонних абонементів на 
матчі харківського «Металіста», 
своєю чергою, зможуть випробу-
вати щастя в касах та офіційному 
сайті стадіону «Металіст». І на-
решті, продаж залишків квитків 
у своїх відділеннях із 7 трав-   
ня розпочав офіційний спонсор 

ОФІЦІЙНІ ЦІНИ УЄФА

Вартість квитка 
на матчі групового етапу (8–19 червня): 

 Перша категорія: €120 (1200 грн)
  Друга категорія: €70 (700 грн)
  Третя категорія: €30 (300 грн)

на чвертьфінальні матчі (21–24 червня):
   Перша категорія: €150 (1500 грн)

   Друга категорія: €80 (800 грн)
   Третя категорія: €40 (400 грн)

на півфінальні матчі (27–28 червня):
  Перша категорія: €270 (2700 грн)
   Друга категорія: €150 (1500 грн)

  Третя категорія: €45 (450 грн)

на фінал (1 липня):
   Перша категорія: €600 (6000 грн)

  Друга категорія: €330 (3300 грн)
   Третя категорія: €50 (500 грн)

ЦІНИ В ЛЕГАЛЬНИХ ПЕРЕКУПНИКІВ 

(ПРОПОЗИЦІЯ НА ЇХНІХ САЙТАХ)
Максимальні рівні цін – на матчі збірної України та топ-збірних

Вартість квитка 
на матчі групового етапу (8–19 червня): 

 Перша категорія: 3000–4000 грн
  Друга категорія: 2500–3500 грн
  Третя категорія: 1900–2500 грн

на чвертьфінальні матчі (21–24 червня):
   Перша категорія: 6000–7000 грн
   Друга категорія: 4500–5000 грн
   Третя категорія: 3000–3500 грн

на півфінальні матчі (27–28 червня):
  Перша категорія: 10 000–15 000 грн

   Друга категорія: 7000–9000 грн
  Третя категорія: 4500–6000 грн

на фінал (1 липня):
   Перша категорія: 24 000–25 000 грн

  Друга категорія: 14 500–16 000 грн
   Третя категорія: 12 000 грн
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ЦІНИ В ЛЕГАЛЬНИХ ПЕРЕКУПНИКІВ 

(ПРОПОЗИЦІЯ НА ЇХНІХ САЙТАХ)
Максимальні рівні цін – на матчі збірної України та топ-збірних

Вартість квитка 
на матчі групового етапу (8–19 червня): 

 Перша категорія: 3000–4000 грн
  Друга категорія: 2500–3500 грн
  Третя категорія: 1900–2500 грн

на чвертьфінальні матчі (21–24 червня):
   Перша категорія: 6000–7000 грн
   Друга категорія: 4500–5000 грн
   Третя категорія: 3000–3500 грн

на півфінальні матчі (27–28 червня):
  Перша категорія: 10 000–15 000 грн

   Друга категорія: 7000–9000 грн
  Третя категорія: 4500–6000 грн

на фінал (1 липня):
   Перша категорія: 24 000–25 000 грн

  Друга категорія: 14 500–16 000 грн
   Третя категорія: 12 000 грн

але які з різних причин не мо-
жуть відвідати матчі Євро-2012 з 

футболу, а також ті, що роз-
повсюджуються через 

офіційних спонсорів 
чемпіонату. Ми про-
понуємо квитки вто-
ринного ринку, куди 
вони потрапляють із 
різною націнкою, у 
зв’язку з цим реальна 

вартість може значно 
(в кілька разів) відріз-

нятися від номіналу. Зі 
свого боку, як провідний тур-

оператор із бездоганною 
репутацією гарантуємо 
продаж тільки перевіре-
них офіційних квитків, а 
вже вам вирішувати, у 
кого купувати: через 
УЄФА, через нашу ком-
панію або через різні 
сумнівні інтернет-пор -
тали». Яким чином і 
звідки ця фірма дізнава-
тиметься про «щаслив-
чиків, які не можуть від-
відати матчі Євро» та ви-
куповуватиме в них 
квит  ки, щоправда, не 
вказано. Так само незро-
зуміло, за яким принци-
пом встановлюються ці-
ни. Які, до речі, колива-
ються від більш-менш 
адекватних 1,9 тис. грн 
на матч групового етапу 
до захмарних 24 тис. грн 
за перепустку на фінал 
першості.

Ще один україн-
ський портал із першої 
сторінки відповідного 

пошукового запиту в 
Google пропонує придбати 

квит  ки на всі матчі Євро «зі 
знижкою 20%» від комерційної 
пропозиції. Ось що розповів ме-
неджер на ім’я Сергій журналіс-
тові Тижня, який вдав із себе 
прискіпливого й недовірливого 
покупця, що бажає мати гаран-
тії чесності продавця: «Ви мо-
жете бути на 100% впевненими, 
що ваші квитки будуть у вас. У 
нас дуже надійні джерела – з 
Федерації футболу України». На 
запитання, яким чином, якщо 
вся українська квота була реалі-
зована ще в період перепро-
дажу, заявив: «Є ціла категорія 
квитків, які відкладені для Фе-
дерації і які потім розповсю-
джуватимуться в останній мо-
мент. За набагато більшими ці-
нами, як ви розумієте. Тому вам 

УЄФА Євро-2012 UniCredit Bank 
(Укрсоцбанк).

ОСОБЛИВА ПРОПОзИЦІЯ
Здавалося б, усе зрозуміло. Проте 
навіть побіжний пошук в інтер-
неті одразу вивів на сотні пропо-
зицій купити «тікети» на Євро. 
Зокрема, й від компаній-по -
середників, які нібито не самі 
продають квитки, а лише пропо-
нують допомогу в їх придбанні 
охочим це зробити. Наприклад, 
на сайті energotour.com зазна-
чено, що турфірма не є офіцій-
ним агентом із продажу, але: «Ми 
пропонуємо придбати квитки у 
тих щасливчиків, яким потала-
нило виграти їх через лотерею, 



вигідніше зробити покупку 
просто зараз – тоді вартість буде 
удвічі-втричі меншою».

Почувши сумнів у голосі ко-
респондента, меткий Сергій ви-
рішив здійснити «контрольний 
у голову», виклавши як остан-
ній аргумент: «Ви ж розумієте, 
що в перекупників з-під поли 
буде ще дорожче. І без жодної 
гарантії, що квиток, який при-
дбаєте, не фальшивий. А в нас 
купуєте абсолютно нормаль-
ний, чесний, хіба що ціна трохи 
вища за офіційну. Зате не треба 
сидіти повсякчас на сайті УЄФА 
й виглядати, коли викинуть ті 
квитки, очікувати на лотерею. 
Ви переплачуєте, але лише за 
гарантію та власний комфорт».

зАРОБИТИ ПО-дОРОСЛОМУ
Офіційні органи з проведення 
європейської першості з фут-
болу стверджують, що підро-
бити квиток на Євро буде прак-
тично неможливо, адже він ма-
тиме сім ступенів захисту. Од-
ним із таких елементів пере-
пустки вважається її іменний 
статус. Це означає, що на всіх 
«тікетах» буде зазначено ім’я та 
прізвище замовника, який їх ви-
купив. Відповідальною за пове-
дінку тих, хто проходитимуть з 
іменним квитком, буде людина, 
чиє прізвище вказано. Окрім 
того, одна особа мала право ку-
пити не більше ніж чотири 
квитки на один матч. Що, своєю 
чергою, за інформацією органі-
заторів турніру, допомогло відсі-
яти до 20% заявок, які надій-
шли від перекупників, і взагалі 
мало би стати панацеєю від їх 
потрапляння до рук останніх.

Але тривогу викликає те, 
що, за словами Маркіяна Луб-
ківського, паспортного кон-
тролю як такого під час матчів 
Євро-2012 не буде, хіба що стю-
ард матиме право у певних ситу-
аціях вимагати документ, який 
засвідчує особу. «Перевіряти-
муть вибірково, якщо вболі-
вальник поводиться підозріло 
або неадекватно, – пояснив ке-
рівник МОК «ЄВРО 2012 Укра-
їна». – Вказане на квитках пріз-
вище означає, що ця людина 
відповідає за поведінку своїх ро-
дичів і друзів, яким вона пода-
рувала перепустку. Ясна річ, за-
мовник не зобо  в’язаний вести їх 
за руку, але рекомендуємо їм 
взяти із собою посвідчення 
особи. Утім, навіть коли пріз-

ОЧІКУВАНІ ЦІНИ У ВУЛИЧНИХ 
ПЕРЕКУПНИКІВ 

На матчі за участю збірної України ціни можуть бути 
набагато вищими

Вартість квитка 
на матчі групового етапу (8–19 червня): 

 Перша категорія: 12 000 грн
  Друга категорія: 7000 грн
  Третя категорія: 3000 грн

на чвертьфінальні матчі (21–24 червня):
   Перша категорія: 15 000 грн

   Друга категорія: 8000 грн
   Третя категорія: 4000 грн

на півфінальні матчі (27–28 червня):
  Перша категорія: 27 000 грн
   Друга категорія: 15 000 грн

  Третя категорія: 4500 грн

на фінал (1 липня):
   Перша категорія: 60 000 грн
  Друга категорія: 33 000 грн
   Третя категорія: 5000 грн

вище на квитку і посвідченні 
особи не збігається, якщо немає 
серйозних порушень, вболіваль-
ника пропустять на арену. Сер-
йозним приводом для перевірки 
може стати зухвала поведінка 
або ж коли на квитку не зчиту-
ватиметься штрих-код, тобто 
якщо квиток фальшивий».

У Києві вже десятиріччями 
діє розгалужене й могутнє 
угруповання перекупників – 
така собі система посередників, 
які заздалегідь викуповують 
квитки на цікаві події, а потім 
перепродують їх утридорога. 
Працює ця система ще з радян-
ських часів. Підробкою пропус-
кних документів професійним 

перекупникам займатися абсо-
лютно непотрібно, адже, по-
перше, це ризиковано, а по-
друге, маючи потрібні зв’язки і 
в мережах розповсюдження, і у 
сфері розваг, і у спортивних ві-
домствах, вони спокійно й ле-
гально викуповують найкращі 
та найпопулярніші квитки без 
будь-якого криміналу. А потім 
так само легально перепроду-
ють їх охочим, знову-таки без 
будь-якого складу злочину, бо 
ж за спекуляцію в нашій країні, 
на відміну від СРСР, уже не ка-
рають. Зараз є всі підстави 
стверджувати, що це напівза-
конне угрупування націлилося 
на Євро-2012, на якому є шанс 
заробити в багато разів більші 
кошти, ніж зазвичай. 

У цьому сенсі інформація, 
отримана від менеджера Сергія, 
та пропозиції на кшталт сайтів 
energotour.com постають у зовсім 
новому світлі: попри запевняння 
офіційних осіб, в Україні ство-
рено всі умови для «чорного» 
розповсюджен  ня квитків на 
Євро. Футбольні функціонери, 
звісно, не реалізують їх наліво, 
але запропонована система про-
дажу все ж дає можливість для 
спекуляцій. Усе поки що за зако-
ном, адже перекупники по-
чесному платять гроші за них. 
Ось тільки потім ці квитки пере-
продують або через посеред-
ницькі компанії, або й просто че-
рез мережу вуличних розповсю-
джувачів за захмарними цінами, 
гарантуючи всім учасникам 
схеми чималі прибутки.   

Тижню вдалося поспілкува-
тися з представником київської 
«квиткової мафії» – перекупни-
ком зі стажем, чиєю вотчиною є 
Палац спорту. Кореспондент по-
знайомився з ним, купуючи кви-
ток на один із заходів у цьому 
місці. Розговорившись у стані за-
доволення від вдалої оборудки, 
той розповів, що наразі і він, і 
його «колеги» чекають на оста-
точний розпродаж залишків 
квитків на Євро, який анонсує 
УЄФА, адже якраз після цього, 
приблизно у другій-тре  тій декаді 
травня, в мережу розповсюджу-
вачів укинуть «жи  ві» квитки, які 
одразу ж підхоплять перекуп-
ники. І тоді вони зможуть заро-
бити, за його словами, «по-
дорослому» – зазвичай ці  ни в пе-
рекупників залежно від важли-
вості події збільшуються удвічі, а 
то й у 20 разів. 

48|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 19 (236) 11–17.05.2012

cУСпілЬСТво|Євро-2012





г
отелі українських міст, що 
приймають Єв   ро-2012, на-
передодні чемпіонату  
утричі, а то й удесятеро під-

вищили ціни на номери. У Києві 
є чимало пропозицій, які сяга-
ють 30 тис. грн. Кімната у три-
зірковому готелі коштує близько 
€400 замість звичних €80. За 
готельєрами потягнулися і влас-
ники квартир, зок  рема в інтер-
неті можна знайти пропозицію 
трикімнатних «апартаментів» у 
донецькій хрущовці, за які про-
сять €1,5 тис. на добу – супер-
люкс у знаменитому дубай-
ському Burj Al Arab коштує де-
шевше... Західні ЗМІ обурені й 
цитують президента УЄФА Мі-
шеля Платіні, який назвав при-
чиною зростання цін в Україні 
«бандитів і шахраїв». 

І лише після цієї заяви 
влада вирішила відреагувати. 
Тривале ігнорування готельних 
спекулянтів пояснюється до-
волі просто: власники біль-
шості чотири- і п’ятизіркових 
вітчизняних готелів – пред-
ставники великого бізнесу, які є 
спонсорами партії влади. Анти-
монопольний комітет пообіцяв 
штрафувати ті заклади, які 
знач  но підвищили ціни на про-

живання, на 10% річного обігу. І 
з наближенням Євро ціни на 
номери справді стали потроху 
падати. Але, як з’ясувалося, гос-
подарі апартаментів не так зля-
калися погроз керівництва, як у 
такий спосіб відреагували на 
низький попит з боку іноземців 
на житло – він виявився значно 
меншим, ніж очікували. Скан-
дал навколо українських готе-
лів змусив багатьох футбольних 
фанів замислитися, чи варто 
їхати на Євро–2012 до України. 

Рятувати імідж держави не 
на словах, а на ділі взялися не 
можновладці й не власники го-
телів, а звичайні українці. Вони 
почали запрошувати іноземних 
уболівальників до себе, причому 
абсолютно безплатно. Для цього 
у Faсebook створили спільноту 
«Ласкаво просимо! Welcome to 
Ukraine». Тут свої оголошення 
розміщують охочі прийняти 
гостей та іноземці, які шукають 
привітних господарів. За кілька 
днів до групи долучилося бли-
зько 500 учасників, тож було ви-
рішено створити ще й окремий 
ресурс rooms4free.org.ua. Акти-
вісти руху  поширюють інфор-
мацію про нього на фанатських 
форумах Європи. Приймати гос-

тей готові не лише в містах, де 
відбуватимуться матчі, й не 
тільки на період чемпіонату. 

WElcomE To UkRainE
Один з ініціаторів руху киянин 
Ігор Пилипчук зголосився без-
платно розмістити візитерів із 
Європи. Його 15-річний син 
справжній футбольний фанат. 
На одному зі спеціалізованих 
форумів він познайомився з 
хлоп  цем із Валенсії. Матчі іс-
панської збірної відбуватиму-
ться в Польщі, але, найімовір-
ніше, вона вийде у півфінал, тож 
і її прихильникам доведеться 
їхати до України. Іспанський 
вболівальник почав дізнаватися 
про вартість номерів у київських 
готелях. Цін нижче ніж €300–
400 ніхто не назвав. «Це примі-
тивна спекуляція. Така кількість 
людей розпалює страшенний 
апетит у тих, хто любить багато і 
швидко заробити. Якими в очах 
іноземців будуть українці? Що 
вони про нас говоритимуть?» – 
обурюється пан Пилипчук. Рі-
шення запросити іспанців до 
себе прийняли без вагань. 

Німецька преса чи не най-
більше писала про проблеми 
підготовки до футбольного 

гостинність проти жлобства
Чимало українців готові безплатно приймати у своїх домівках 
вболівальників з-за кордону

Автор: 
 Анна 

Каленська

Фото:  
Ольга 

Іващенко

ХАРКІВ ЧЕКАЄ. 
Для Вікторії 

Склярової 
Євро-2012 – це 
чудова нагода 

показати 
мистецтво 

гостинності

50|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 19 (236) 11–17.05.2012

СУСпілЬСТво|Євро-2012



ЄВРОЦІНИ 
Київ: 

хостел – $40–62, 
готель – $400–3169

Львів: 
двомісний намет – 

$93,  
хостел – $45–100, 

готель – $300–2492
Харків: 

котедж за містом – 
$35–45,  

хостел – $40–60, 
готель – $500–700

донецьк: 
місце в павільйоні  

у фанатському кем-
пінгу – $164,  

готель за містом – 
$200–300,  

готель – $1180–1966

За даними  
booking.com

АПАРТАМЕНТИ ПО-КИїВСьКИ
«Kingsize-ліжко у спальні й велика софа. Скляна стеля, 
велика трикутна ванна, мармурова підлога. Шостий по-
верх, краєвид на Національну оперу України. У номері є 
абсолютно все: від пральної машинки до чайника. Зву-
коізольований. На вибір пропонуємо англійський або 
континентальний сніданок у номер. Можна підготувати 
спеціальне вегетаріанське або дієтичне меню», – запев-
няють власники апартаментів у Києві, які в день матчу 
«Швеція – Англія» коштуватимуть 13 тис. грн на дві або 
28 тис. грн на три особи за добу. 

чемпіонату. Втім, журналіста 
берлінського таблоїда B.Z. Йо-
хена Ґьосманна поїздка до 
України цікавить не лише з 
професійного погляду. Він дуже 
любить футбол і цікавиться 
Східною Європою. Його дру-
жина родом з Алмати, володіє 
російською, та й сам Йохен її 
вчить. Вирішили, що, маючи та-
кий козир, можуть преспокійно 
збиратися на Євро. Однак під 
час організації подорожі неочі-
кувано зіткнулися з проблемою 
пошуку житла. «Дуже, просто 
шалено дорого. Але виручили 
особисті контакти. У Львові та 
Києві зупинимось у товариша 
по службі та друга дитинства 
мого батька», – розповідає На-
талія Ґьосманн. Її тато знайшов 
через знайомих житло і в Хар-
кові, та подружжя вже встигло 
домовитися з активістами руху 
«Ласкаво просимо! Welcome to 
Ukraine». 

МИСТЕЦТВО гОСТИННОСТІ
Харків’яни Віктор та Вікторія 
Склярови, що зголосилися 
прийняти в себе берлінців, уже 
давали дах над головою влас-
никові туристичної агенції з 
Нідерландів і подружжю з Ні-
меччини. Окрім того, Вікторію, 
яка є гідом і краєзнавцем, без-
платно по два тижні приймали 
дві родини в місті-побратимі 
Харкова Цинциннаті. У США її 
запросили за програмою куль-
турних обмінів. «Той місяць 
згадую як найщасливіший у 
моєму житті. Дуже багато ді-
зналася про них і розповіла 

про нашу країну, традиції, на-
вчила готувати українські 
страви», – розповідає Вікторія. 
Тож не вагаючись вирішила 
підтримати ініціативу «Лас-
каво просимо! Welcome to 
Ukraine» та внести свої пропо-
зиції, зокрема озвучила ідею 
провести два безкоштовні 
майстер-класи. Перший стосу-
ватиметься тих, хто колись ви-
вчав англійську мову: допо-
могти пригадати елементарні 
фрази, щоб пояснити іно-
земцю, як пройти до стадіону 
чи цікавих місць Харкова. Дру-
гий тренінг називається «Мис-
тецтво гостинності». «Хочу 
розповісти, чим відрізняються 
комунікативні традиції меш-
канців різних країн», – пояс-
нює пані Вікторія. 

З подружжям Ґьосманн 
харків’яни вже спілкувалися по 
скайпу й обговорювали про-
граму візиту. «Першого дня 
буде ознайомлення з містом. На 
другий запропоную гостям не-
величкий шопінг або відвідини 
Сковородинівської кринички в 
затишному Бабаївському лісі, а 
ввечері – матч. На третій день 
влаштую кулінарний майстер-

клас: навчу готувати нашу сло-
божанську автентичну страву. 
Думаю, це будуть голубці з 
гречкою і грибочками».  

ВІдчИНЕНІ дВЕРІ
Та не всім пощастило так 
швидко знайти своїх гостей. Хлі-
босольні українці наввипередки 
хапаються за можливість без-
платно прийняти в себе інозем-
ців. Пенсіонер Сергій Овчаренко 
щодня заходить в інтернет, че-
кає повідомлень від європей-
ських вболівальників. Мешкає в 
Горлівці. Звідти до Донецька  
30 хвилин маршруткою. У своїй 
чотирикімнатній квартирі, де 
мешкає з дружиною, сином і 
матір’ю, готовий дві кімнати ви-
ділити європейським фанам. 
Щоправда, хвилюється, що в од-
ній із них немає телевізора та 
кондиціонера, мовляв, а що як 
іноземців не влаштують такі 
умови. «Більшість українців – 
прості й гостинні люди. І мені 
зовсім нескладно, щоб приїхали 
вболівальники і розмістилися в 
мене» – каже Овчаренко. – 
Скільки там того Євро, два 
тижні? Ось і хай собі живуть». 
Англійської мови пенсіонер не 
знає, тільки трішки французьку 
та німецьку. Проте поруч із ним 
мешкає вчителька французької, 
тож у разі потреби готовий взяти 
її за перекладача. «Мені со-
ромно за олігархів, які хочуть на 
всьому нажитися. Мені соромно 
за свою державу. Я не футболь-
ний фанат, я фанат своєї кра-
їни», – пояснює мешканець Гор-
лівки власную позицію. 
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П
очнемо з головного: лі 
кування української 
економіки має супро-
воджуватися зміною 

струк  тури, технологічним 
оновленням капіталу. Визна-
чальним засобом такого онов-
лення є вільний ринковий розпо-
діл інвестицій. Він можливий 
лише щодо приватних капітало-
вкладень – єдиних, які орієнто-
вані на максимізацію прибутку і 
здатні динамічно перетікати в но-
вітні сектори. Цьому має сприяти 
макроекономічна модель фінан-
сового перерозподілу й моне -
тарно-цінової стабільності. До-
дамо, що макроекономічні важелі 
неефективні за умов панування 
монополій і в адміністративних 
форматах, оскільки потребують 
вільної, конкурентної, саморегу-
льованої ринкової системи.

Щоб капітал перетікав у но-
вітні економічні сектори, потрібно 
забезпечити свободу бізнесу й усу-
нути державне утримання застарі-
лих виробництв. Особливе зна-
чення для появи інноваційних 
проектів і виробництв має розши-
рення сектору малого та серед-
нього підприємництва – найбільш 
гнучкого в ринкових пропозиціях і 
фінансово дисциплінованого 
щодо своїх зобов’язань. Ще одним 
ключовим питанням є прямий до-
ступ громадян до фондових ринків 
і заохочення їх до володіння акці-
ями та іншими корпоративними 
правами. Захист прав, свобод та 
операційних можливостей дріб-
них акціонерів повинен бути од-
ним із центральних питань дер-
жавної влади.

Конвертація деградованих ка-
пітальних об’єктів у фінансові ре-
сурси суспільства – другий бік 
процесу оновлення структури ка-
піталу. Вона відбуватиметься за 
ліквідації хронічної збитковості, 
банкрутства безнадійних боржни-
ків, скасування адміністративного 
ціноутворення на продукцію дер-
жавних корпорацій. Пришвид-
шенню процесу оновлення допо-
магатимуть також запровадження 
високих ставок амортизації осно-

вного капіталу, введення податку 
на нерухомість великих комерцій-
них об’єк  тів, демонополізація дер-
жавних холдингів і компаній. 

Приплив приватних капітало-
вкладень буде значним, якщо го-
ловними інвесторами виступ лять 
громадяни, адже їхні загальні до-
ходи становлять найбільшу 
частку ВВП. Інвестиційні стимули 
– до депозитних заощаджень у 
банках, накопичень на індивіду-
альних пенсійних раху нках, а та-
кож до інвестицій у цінні папери 
та будівництво житла – виника-
ють за умов фінансової стабіль-
ності та збільшення реальних до-
ходів населення. 

Фінансово-цінова стійкість 
досягається за спорадичної само-
регулювальної дії ринкових еко-
номічних механізмів і рівності 
прав усіх суб’єктів господарю-
вання – від окремої фізособи до 
цілої держави. Будь-яка свавільна 
операція уряду, що порушує при-
родно встановлені пропорції роз-
поділу, обміну, споживання сус-
пільних благ, призводить до роз-
балансованості й неефективного 
використання національних ре-
сурсів. У цьому контексті підляга-
ють згортанню також втручання 
уряду та регулятора у форму-
вання ліквідності банків, встанов-
лення відсоткових ставок, визна-
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чення напрямів кредитування, 
виконання зобов’я зань і матері-
альну відповідальність фінуста-
нов, зокрема й гасіння «пожеж», 
що виникають через неповер-
нення позичок.

Приріст доходів домогоспо-
дарств буде результатом струк-
турних зрушень економіки на ко-
ристь високоприбуткових вироб-
ництв, підвищення продуктив-
ності праці на підприємствах, 
збільшення загальної кількості 
робочих місць та зай нятості гро-
мадян. Цьому має сприяти ринко-
вий розподіл інвестицій, пере-
важно через віль  ні фондовий ри-
нок та банківське кредитування 

бізнес-проектів за критеріями 
найвищої прибутковості. Також 
зростання ринкових інвестицій 
може бути наслідком зменшення 
бюджетних видатків на держзаку-
півлі та субсидіювання окремих 
підприємств, обмеження урядо-
вих запозичень та зниження опо-
даткування бізнесу і прибутків до-
могосподарств. Пріоритетним за-
ходом мала б бути відмова від 
ПДВ, адресного рефінансування 
грошовим регулятором держбан-
ків і боргових паперів збиткових 
державних корпорацій.

Мотивація до праці та бізнесу 
не може не супроводжуватися 
придушенням різних ви я вів 
кримінально-корупційного збага-
чення, розкрадання бюджетних 
коштів, нелегального присвоєння 
деякими особами політичної та 
майнової ренти, зловживань за-
ради захоплення монополістич-
них надприбутків, кулуарного 
привласнення об’єк тів державної 
власності тощо.

Збільшенню кількості робочих 
місць і зайнятості населення мали 
б сприяти зниження ставки відра-
хувань компаній до пенсійно-
соціальних фондів і звільнення від 
цих відрахувань малого бізнесу. 
Потрібна реальна реформа опо-
даткування, що включатиме та-
кож скасування непотрібної звіт-
ності, заборону свавільного відчу-
ження майна платників та утиску 
їхніх громадянських прав, запро-
вадження накопичувального пен-
сійного страхування, ліквідацію 
податку з обороту дрібних підпри-
ємств тощо, яка має стати почат-
ком динамічного розгортання ма-
лого бізнесу. 

Безумовно, поліпшення умов 
для інвестицій та фінансова ста-
більність залучать іноземний ка-
пітал до України. А прямі іно-
земні інвестиції сприятимуть тех-
нологічній модернізації вироб-
ництв і зростанню їхньої 
кон  курентоспроможності. Тоді 
реа льними стануть профіцити зо-
внішньої торгівлі й поточного 
платіжного балансу країни.

Потрібно розуміти, що успі
 хи України залежать також і 
від того, наскільки корисною 
є бюджетна політика. Фінан-
сові кошториси держави мають 
бути орієнтовані насамперед на 
забезпечення потреб соціа льного, 
гуманітарного розвитку суспіль-
ства, а також на деякі важ  ливі за-
гальнодержавні потреби, такі як 
безпека, велика виробнича, кому-

нальна та соціальна інфраструк-
тури. Бюджет  не фінансування 
цих потреб має бути збільшено 
щонайменше удвічі-втричі.

Соціогуманітарний розвиток 
пов’язаний із вирішенням низки 
проблем, головними поміж яких 
є наука, освіта, духовна і фізична 
культура, медицина, чистота до-
вкілля, житлово-ко мунальна 
сфера, інформатизація, а також 
соціальна допомога малозабезпе-
ченим та соціально вразливим 
громадянам. Дореч  но не тільки 
збільшити видатки, а й принци-
пово змінити формули фінансу-
вання, надаючи кошти не пропо-
рційно кількості працівників за-
кладів, а з огляду на обсяги по-
слуг останніх. Прин  циповому ре-
формуванню підлягає й система 
соціальної допомоги: її слід нада-
вати найбіднішим, інвалідам, 
хворим тощо, а не призначати «за 
заслуги перед державою», продо-
вжуючи тоталітарні радянські 
традиції. Також основна частина 
соціогуманітарних виплат має 
здійснюватися не з центрального, 
а з місцевих бюджетів.

Посилення потребує й такий 
спеціальний напрям, як фінансу-
вання створення сільської інфра-
структури й стимулюван  ня аграр-
ного виробництва. І, зви  чайно, 
треба запровадити іншу методику 
розподілу та надання коштів із 
держбюджету: через банківські 
рахунки – безпосередньо госпо-
дарствам, без зарахування до ре-
гіональних і місцевих бюджетів, а 
отже, без розпорядження ними 
провінційних бонз. 

В умовах домінування солі-
дарної пенсійної системи бю-
джетним коштом покривають 
брак ресурсів у державному ПФ. 
Однак розгортання накопичу-
вальної пенсійної системи швид-
 ко перекриє цей брак і дасть змогу 
пришвидшено нарощувати рі-
вень виплат малозабезпеченим 
пенсіонерам. 

Видатки бюджету за іншими 
напрямами необхідно скорочу-
вати і поступово скасовувати. Має 
відійти в минуле й практика різ-
них державних допомог та река-
піталізацій збанкрутілих фірм і 
банків. 

Доцільно також позбутися гі-
перцентралізації бюджетної сис-
теми. Місцеві бюджети – муніци-
пальні, селищні й сільські – по-
трібно формувати автономно, на 
власній стійкій податковій базі й 
без субвенцій із центру. Тільки 
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окремі області, які будуть визнані 
депресивними, мають отриму-
вати урядові субвенції.

Ефективна макроеконо-
мічна модель потребує адек-
ватної системи управління 
народногосподарським ком
плексом. Така система відрізня-
ється від наявної трьома характе-
ристиками: урядовою структу-
рою; функціями органів управ-
ління; якістю керівного складу 
органів влади. Немає потреби 
утримувати нинішню чисельність 
віце-прем’єрів і міністрів, які за-
ймаються в державних кріслах 
здебільшого власними справами. 
Новий склад міністерств та ві-
домств повинен включати такі 
їхні типи, які керують національ-
ним господарством загалом і ви-
конують при цьому специфічну 
функцію управління, а не окре-
мими групами підприємств (га-
луззю, сектором тощо). Тому мі-
ністерства лінійного типу управ-
ління не мають права на існу-
вання. Винятками з цього пра-
вила можуть бути хіба що деякі 
галузеві міністерства: енергетики 
і сільського господарства. 

Структура апарату Кабміну не 
повинна дублювати, як тепер, 
склад міністерств. Її мінімізація 
полягає у створенні лише підроз-
ділів забезпечення підготовки рі-
шень урядових засідань. Слід роз-
формувати ті підрозділи влади, 
що надають послуги громадянам 
та організаціям (ці роботи має ви-
конувати приватний сектор), а та-
кож усі управління, агенції, держ-
комітети, що підпорядковані мі-
ністерствам і виконують подріб-
нені функції останніх або є пред-
ставництвами центральних ві-
домств на місцях. 

Органи урядового управління 
потрібно позбавити адміністра -
тивно-наказових функцій щодо 
галузей, ринків, груп товарів 
тощо; скасувати їхню роль як пе-
редавальних пристроїв під час 
руху грошей від казначейства до 
установ, закладів, виконавців 
держзамовлень, тобто усунути їх-
ній статус головних розпорядни-
ків коштів. Натомість головними 
функціями міністерств мають 
бути розробка та запровадження 
фінансово-економічних регуля-
цій, що стимулюватимуть розви-
ток країни. 

Окремі ринки, зараховані до 
природно-монопольних, повин-
 но бути регульовані спеціаль-
ними національними комісіями. 

Однак, по-перше, останні не му-
сять підпорядковуватися уряду 
– право на їх утворення треба 
передати парламенту; по-друге, 
їхнім завданням має стати не ці-
ноутворення, як нині, а контр-
оль за монополіями, зокрема й 
для запобігання можливим зло-
вживанням. 

Щодо якості керівного скла  ду 
влади, то найлогічнішим є, воче-
видь, призначення на урядові по-
сади визнаних фахівців із мислен-
ням загальнонаціонального масш-
табу, а не великих капіталістів.

Окреме питання – якість вза-
ємодії економіки та суспіль-
ства із зовнішнім світом, від 
міжнародного обміну до об’єд -
нання національних ринків. Сьо-
годні Україна справляє враження 
не частини великого сучасного 
континенту, а острівної, відірваної 

від міжнародних процесів дер-
жави. Країна і далі перебуває за 
височенним муром, ніби так без-
печніше, але залишається євро-
пейською окраїною, провінцією, 
глибинкою. Зокрема, тому нашим 
прокурорам і суддям ані загально-
людські цінності, ані римське 
право, ані міжнародні суди та три-
бунали не указ. Цей стан вигідний 
лише панівному класу, який має 
можливості нав’язувати людям 
власні думки і пріоритети та вида-
вати свою діяльність за найдоско-
налішу та неперевершену. Обме-
женість міжнародного обміну і ви-
сокі бар’єри для співпраці й тран-
закцій не дають змоги працювати 
на повну силу найкращим макрое-
кономічним важелям і моделям. У 
будь-якому разі їх застосування на 
українському ґрун  ті дає значно 
менший ефект, ніж у відкритих 
національних системах, інтегрова-
них до світового співтовариства. 

Отже, паралельно з процесом 
внутрішніх фінансово-еконо  - 
мічних вдосконалень має відбува-
тися зовнішня конвергенція на-
ших інститутів, структур, право-
вих норм, знань, мов, цінностей, 
стандартів, правил, відносин і 
процедур. 

    Загалом, діючи в межах та-
кої системи цінностей, концеп-
туальні зміни в макроекономіч-
ному регулюванні мають забез-
печити динамічний розвиток 
країни і пристойний рівень 
життя. За попередніми оцін-
ками, здійснення вказаних 
вище перетворень може 
дати такі результати:

через чотири-п’ять років су-
марні збитки підприємств змен-
шаться як мінімум у 2,5–3 рази, і 
це дасть країні додаткові ре-
сурси – близько 100 млрд грн 
щороку. Прибутки незбиткових 
компаній підвищаться на 15–
20%, а це ще 30–40 млрд грн;

обсяг непрямих податків 
(орієнтовно 190 млрд грн) має 
зменшитися на 20–25%, а чистих 
державних позик – на 75–80 % 
(2010-го становили 117 млрд 
грн); 

інфляція не перевищуватиме 
3–4% на рік, бюджет формувати-
меться з профіцитом 1–1,5% 
ВВП, а курс гривні не знижувати-
меться більше ніж на 1–2% про-
тягом року;

можливий приріст банків-
ських кредитів підприємствам у 
п’ять-шість разів – до 200–250 
млрд грн. При цьому відсоткові 
ставки за такими позичками 
обов’язково мають вкладатися у 
межі 6–7%;

інвестиції в основний капітал 
зростуть щонайменше удвічі – до 
300–350 млрд грн, а портфельні 
– у шість – вісім разів (до 100–
120 млрд грн);

можливе збільшення 
кількос  ті зайнятих у національ-
ній економіці приблизно на 
2–2,5 млн осіб. Щонайменше 2,5 
млн українців мають поверну-
тися з еміграції;

співвідношення соціально-
пенсійних виплат і зарплати змі-
ниться завдяки збільшенню за-
йнятості. Можна буде позбутися 
дефіциту коштів солідарного 
пенсійного фонду;

на принципово інший рівень 
вийдуть параметри кінцевого 
споживання. Реальні доходи на-
селення можуть зрости на 45–
50%. Гривневі заощадження що-
найменше подвояться;

динаміка ВВП країни може 
сягнути темпів, які демонструє 
китайська економіка, а міжна-
родний обмін даватиме щоріч-
ний приріст золотовалютних за-
пасів і гарантії твердості майно-
вих статків домогосподарств.  

УКРАїНА зАЛИшАЄТьСЯ  
ПРОВІНЦІЄЮ ЄВРОПИ. 
ЦЕ ВИгІдНО ВЛАдІ,  
ЯКА МАЄ МОжЛИВОСТІ 
ВИдАВАТИ СВОЮ дІЯЛьНІСТь 
зА НАЙдОСКОНАЛІшУ
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Реформи за шумпетером
Праця економіста зі світовим ім’ям підтверджує, що нинішнє 
«реформаторство» влади неминуче призводить до економічної кризи

Н
ещодавно в українському 
перекладі побачила світ 
праця Йозефа Шумпе-
тера «Теорія економіч-

ного розвитку: дослідження 
прибутків, капіталу, кредиту, 
відсотка та економічного ци-
клу». Книжка має українське 
коріння – більшу її частину ав-
тор написав, викладаючи в Чер-
нівецькому університеті (1909–
1911). Але для сучасної України, 
мабуть, важко знайти актуаль-
ніший трактат з економічної те-
орії, ніж це фундаментальне до-
слідження. Те, що в нас назива-
ють «реформами», насправді є 
«латанням дірок». Учений дово-
дить, що консервація такого 
стану, який він називає «тради-
ційним колообігом», неминуче 
призводить до фінансово-еко-
номічної кризи, бо на засадах 
простого підтримання цієї ситу-
ації не може базуватися справ-
жній розвиток. За Шумпетером, 
економіка, яка орієнтується на 
відтворення й прогресування 
традиційної структури вироб-
ництва, неспроможна суттєво 
збільшувати суспільний добро-
бут, бо розвиток традиційних 
конкурентних ринків із часом 
гальмує виникнення нової дода-
ної вартості. Шумпетер обґрун-
тував висновок, що стале зрос-
тання національного доходу 
може забезпечити тільки інно-
ваційний розвиток. Ця теорія 
пояснює «пастку», в якій опи-
нилась економіка України, – 
орієнтація на збільшення обся-
гів випуску традиційних вироб-
ництв, хай і в режимі підви-
щення продуктивності праці, не 
дає потужного ресурсу для ди-
намічного розвитку країни. Для 
ілюстрації цих процесів Шумпе-
тер застосував відому аналогію: 
«Хоч скільки вдосконалюй ди-
ліжанси, залізничного потяга 
не отримаєш». Використовуючи 
цей вислів, можна сказати, що в 
Україні намагаються переважно 
вдосконалювати «кінні екі-
пажі», а не створювати нові «по-
їзди».

Автор: 
Юрій Бажал, 

доктор 
економічних 

наук, 
професор 
НаУКМА

Фундаментальним внеском 
Шумпетера в теорію ринкової 
економіки є обґрунтування вирі-
шальної ролі підприємця-
інноватора в реалізації механіз-
мів економічного розвитку. Саме 
в наявності такого виробничого 
фактора ринкова економічна сис-
тема суттєву перевагу щодо цен-
тралізованої адміністративної мо-
делі управління, згідно з якою 
державні менеджери здійснюють 
розподіл, перерозподіл і навіть 
збільшення наявних ресурсів пе-
реважно в межах усталеного еко-
номічного колообігу. За теорією 
науковця, це не може забезпе-
чити довготривалого економіч-
ного зростання багатства всієї 
країни, а не лише окремих її гро-
мадян – за рахунок збіднення ін-
ших. На противагу цьому наяв-
ність прошарку підприємців-
інноваторів гарантує державі еко-
номічний розвиток. Для України 
цей аспект теорії має виняткове 
значення, позаяк у нас більш по-
ширеним є сприйняття значення 
ролі підприємництва переважно 
в контексті вирішення проблеми 
зайнятості – створення робочих 
місць (будь-яких) і формування 
«середнього класу». Проте 
остання мета не реалізується. За-
можний «середній клас» виникає 
(тобто зростає багатство країни), 
коли існує і ефективно працює 
прошарок «підпри  ємців-інно-
ваторів» – в Україні їх, з огляду на 
численні обставини, небагато. 
Напевне, гарною ілюстрацією та-
кої візії є славнозвісні «східні ба-
зари» – зайнятість забезпечено, 
масштаби вражають, а країни за 
незмінності інших умов залиша-
ються бідними.

В українській економіці го-
ловні фінансові ресурси для під-
тримки інноваційної діяльності 
зосереджуються на великих під-
приємствах. Такий стан речей 
вважають нормальним, бо ж па-
нує думка, що великі корпорації 
технологічно ефективніші за 
малі підприємства через їхній 
ресурсний потенціал. Проте в 
розвинутих країнах, під час фор-

мування інноваційної політики 
виходять із того, що вагому роль 
у даному процесі відіграють малі 
й середні підприємства, які на 
конкурентних ринках утворю-
ють «поживний бульйон» техно-
логічних та економічних винахо-
дів – постають нові інноваційні 
фірми, які визначають шляхи й 
перспективу структурної перебу-
дови економіки. 

Світовий досвід показує, що 
найбільший економічний ефект 
для забезпечення стійкого роз-
витку країни демонструють ве-
ликі компанії, які виникли з ма-
лих інноваційних підприємств. 
Тому принциповим у політиці 
щодо нових розробок є ство-
рення умов для можливості 
зростання успішних фірм ма-
лого новаторського бізнесу, 
збільшення їхньої вартості. Від-
так першочерговим завданням 
для української державної інно-
ваційної політики повинна стати 
дієва інституційна підтримка 
можливостей розвитку підпри-
ємств малого та середнього біз-
несу, які функціонують у науко-
містких галузях. На жаль, аналіз 
показує, що малий бізнес в Укра-
їні практично не має інновацій-
ної спрямованості.

Праця Йозефа Шумпетера 
дає відповідь і на традиційне 
«вбивче» запитання, яке став-
лять політики та більшість екс-
пертів щодо можливості запро-
вадження інноваційної моделі 
економічного зростання: «Де 
бідній країні взяти гроші на та-
кий розвиток?» Звичайна відпо-
відь, принаймні в Україні: треба 
спочатку прогресувати в тій ви-
робничій структурі, яка є на сьо-
годні, накопичити гроші, а потім 
спрямувати їх в інвестиції для 
впровадження ноу-хау. Поки що 
реальна практика показує хиб-
ність такої логіки – інноваційні 
фонди не накопичуються, відпо-
відний процес згасає. Висновок 
Шумпетера: інновації самі за-
безпечують себе фінансовим ре-
сурсом через створення нової ку-
півельної спроможності. 

Праця Йозефа 
Шумпетера 
має українське 
коріння – 
більшу її 
частину автор 
написав, 
викладаючи в 
Чернівецькому 
університеті 
(1909–1911)
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Небезпеки панфляції
У багатому світі цінова інфляція відносно непомітна, хоча 
центробанки завзято друкують гроші. Зате надмірно розгулялися 
інші типи інфляції. Цю панфляцію слід знати в обличчя, бо вона 
стала справжньою чумою

В
ізьмімо проблему «інфля-
ції розмірів», на яку зовсім 
не звертають уваги. А з ча-
сом одяг, позначений кож-

ним із відповідних номерів, по-
стійно «росте». За оцінкою The 
Economist, середня пара жіночих 
штанів 14 розміру (за британ-
ською шкалою) від 1970-х років 
поширшала в талії більш як на 
чотири дюйми (10,2 см. – Ред.). 
Інакше кажучи, нинішній 14-й – 
це те, що колись називали 18-м; а 
справжньому 14-му відповідає 
10-й. Американська таблиця ну-
мерації інша, але тенденція зага-
лом та сама. Схоже, індустрія 
моди вважає, ніби жінки витра-
чатимуть більше грошей, коли 
подужають утиснутись у вбрання 
з меншою цифрою на бірочці. Та 
коли троє з чотирьох дорослих 
американців і троє із п’яти бри-
танців потерпають від надлиш-
кової ваги, виникає загроза, що 
інфляція розмірів відбере в жі-
нок стимул їсти менше.

А тим часом постійне зрос-
тання порцій на наших тарілках 
теж утруднює боротьбу з жиро-
вими відкладеннями. Піци те-
пер можна замовити звичайні, 
великі й дуже великі. Порції 
кави в кав’ярнях Starbucks пози-
ціонуються як Tall («Висока», 
12 унцій, приблизно 350 мл), 
Grande («Велика», 16 унцій, при-
близно 470 мл), Venti («Двад-
цять», 20 унцій, або приблизно 

590 мл), або вже незабаром і 
Trenta («Тридцять», відповідно 
приблизно 887 мл). Здається, що 
«малий» – слово заборонене.

Інфляція, мов криве дзер-
кало, спотворює і туристичний 
бізнес. Колись п’ятизірковий го-
тель означав найвищий ступінь 
розкоші, але тепер з’являються 
шести- й навіть семизіркові ку-
рорти, тому що готелі присвою-
ють собі роздуті рейтинги: но-
вий маркетинговий прийом. Но-
мери «люкс» теж знецінились: у 
багатьох готелях уже не знайти 
кімнат класу «стандарт», нато-
мість вони пропонують різні ва-
ріанти номерів «люкс» (ниніш-
ній «стандарт»), «люкс підвище-
ної комфортності», «суперлюкс 
підвищеної комфортності» або 
ж «гранд-суперлюкс». Анало-
гічно багато авіакомпаній за-
були про економ-клас. Нато-
мість у British Airways пропону-
ють квитки класу World Traveller 
(«кругосвітній мандрівник»), а в 
Air France – Voyageur («вояжер»), 
хоча чесніше було б назвати цей 
клас «сардини в бляшанці».

Ціна накопичених у частих 
перельотах кілометрів теж роз-
мивається інфляцією: дедалі 
важче стає замовити «бонусний» 
квиток; для цього потрібен щораз 
більший кілометраж, ще й плата 
за цю послугу зросла. Та це було 
неминуче: авіакомпанії «роз-
дали» вже стільки кілометрів, що 
їх загальна вартість більша, ніж 
усі наявні в обігу доларові банк -
ноти та монети.

Деякі інші труднощі від ін-
фляції мають серйозніші еконо-
мічні наслідки. Один із прикла-
дів – інфляція оцінок (тенденція 
до поступового підвищення оці-
нок за порівняно однакову 
успішність). У Британії частка 
учнів та студентів, які дістають 
найвищу іспитову оцінку А 
(«відмінно»), за останні 25 років 
зросла від 9% до 27%. Але інші 
тести показують, що загалом рі-

вень знань дітей не підвищився. 
В американських вишах майже 
45% випускників мають відмін-  
ні оцінки. Для порівняння: 
1960 року таких було 15%. Ін-
фляція оцінок дає студентам 
відчуття більшої самоповаги й 
упевненості, та оскільки найви-
щий бал незмінний, відбува-
ється «стиснення» оцінок, що 
спотворює реальну картину 
успішності. Це несправедливо 
стосовно найздібніших студен-
тів, чиї оцінки девальвуються 
стосовно «середнячків». Та й 
працедавцям дедалі важче стає 
виявити найкращих кандидатів.

Утім, самі ж таки працедавці 
викривлюють картину ринку 
праці інфляцією назв посад. 
Останнім часом така тенденція 
набрала обертів, бо ж куди де-
шевше перейменувати приби-
ральницю на «менеджера з клі-
нінгу», ніж підвищувати їй зарп-
лату. У кожній компанії куди не 
глянь – скрізь самі лише мене-
джери й директори. Приміром, у 
приймальні відвідувачів зустрі-
чає директор перших вражень, а 
квитки в транспорті перевіряє 
головний інспектор із забезпе-
чення грошових надходжень. Це 
вже не смішно. Інфляція назв по-
сад має свою економічну вар-
тість, якщо вона робить ринок 
праці менш прозорим і утруднює 
можливість оцінити поточні та-
рифні ставки.

Будь-яка інфляція знецінює 
все, хоч би до чого торкнулася. 
Вона затемнює інформацію і та-
ким чином спотворює пове-
дінку.  Звичайні «ліки», як-от 
валютні й фіскальні обмеження, 
проти панфляції безсилі. Дами 
ніколи не втиснуться у свої старі 
улюб  лені вбрання, якщо не від-
мовляться він інфляції розмірів. 
Натомість настав час усім затяг-
нути паски (в буквальному 
сенсі) й почати боротьбу із зай -
вими інфляційними жировід-
кладеннями. 
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Книгарня «Є» та журнал «Український тиждень» запрошують на зустріч 
у межах проекту «Європейський досвід: Франція».

Наш гість – МІШЕЛЬ ВІВЬОРКА
Тема зустрічі: «Нова ера для Франц�: соціальні, політичні та культурні уроки 
президентських виборів»

Генеральний інформаційний партнер ВХІД ВІЛЬНИЙ

Мішель Вівьорка – один із провідних французьких соціологів, керівник Центру соціологічного 
аналізу та соціологічних інтервенцій (CADIS) при Bищій школі соціальних наук. Міжнародне 
визнання здобув як експерт з акцій громадянської непокори у Франц� 2005 року. Його наукові 
інтереси охоплюють питання насильства, расизму, тероризму та соціально-культурних рухів. 
Від 2006 до 2010 року пан Вівьорка був президентом Міжнародної соціологічної асоціац�, 
а від 2009-го є директором Фонду «Дім наук про людину».

18|05|2012
(п’ятниця) 

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



Пам’ять замість  
«переможних» парадів

О
фіційна традиція відзначення Дня Перемоги 
в Радянському Союзі як однієї з найбільших 
канонічних дат червоного календаря устали-
лася тільки за часів Лєоніда Брєжнєва, коли 

1965 року указом Президії Верховної Ради 9 Травня 
вперше після 1946-го проголосили державним свя-
том і вихідним днем. Його помпезне святкування з 
великими військовими парадами і патріотичною па-
тетикою було покликане відродити й масово утвер-
дити міф про «Вєлікую Отєчєствєнную войну» та 
«Вєлікую Побєду совєтского народа». 
Із цією самою метою радянську практику відзначати 
9 Травня було експортовано в країни соцтабору. Так, у 
Чехословаччині з 1951 року запровадили День визво-
лення країни Радянською армією, святкування якого 
супроводжувалося численними подяками на адресу 
СРСР за визволення чехів і словаків від нацистського 
гніту. У Східній Німеччині з 1975-го до кінця існу-
вання НДР відзначали за радянською традицією День 
Перемоги замість Дня визволення, який до цього 
вшановували 8 травня (у випадку з німцями виходив 
повний казус, оскільки доводи-
лося святкувати перемогу самих 
над собою). 
Країни колишнього соцблоку 
після демократичних перетво-
рень на початку 1990-х дуже 
швидко відмовилися від накину-
того їм Москвою трактування за-
кінчення війни з Гітлером. При-
міром, Чехословаччина у 1990-
му зміни  ла попередню пате-
тичну щодо СРСР назву свята на 
нейтра льну – День визволення 
від фашизму, а наступного року 
перенесла його на 8 травня, як прийнято відзна-
чати у Західній та Центральній Європі. Принци-
повою відмінністю порівняно з періодом соціа-
лізму стала відмова від практики проведення гранді-
озних військових парадів, на зміну яким прийшло 
символічне покладання квітів до могил і меморіалів 
жертв війни.
Однак в Україні починаючи з 1991 року радянський 
ідеологічний багаж 9 Травня залишався невід’ємною 
частиною урочистих заходів вітчизняної влади з на-
годи Дня Перемоги. Спроби Віктора Ющенка вмонту-
вати «національно-державницький» компонент у від-
значення цього свята (перемогу над нацизмом прези-
дент пов’язував із державністю: «Наша перемога – це 
свято української державності») були вершиною на-
магань інтегрувати елементи радянського наративу з 
національним. Поєднання совєтських ритуалів з усі-
лякими почестями для ветеранів війни й одночасним 
ушануванням вояків УПА і закликами до прими-
рення та єдності не тільки не привело до очікуваного 
історичного порозуміння, а ще більше загострило 
конфронтацію в суспільстві на ґрунті різних моделей 

пам’яті про Другу світову війну. Тоді було очевидним, 
що переформатування традиції відзначати 9 Травня 
можливе лише з утвердженням у суспільстві принци-
пово нового бачення подій Другої світової війни та 
місця в ній України. Ющенковий еклектизм став про-
грашним варіантом у недолугих спробах відмежува-
тися від радянського спадку. 
Після приходу до влади Віктора Януковича відбу-
лася очікувана реінкарнація традицій помпезних 
святкувань «спільної перемоги» в типовому брєж-
нєвському стилі з військовими парадами та радян-
ським агітпропом, які у внутрішньому сенсі були 
спрямовані на «нутровий» електорат біло-синіх у 
південно-східних регіонах, а в зовнішньому по-
кликані виконувати символічну функцію історич-
ного реверансу в бік «стратегічного союзника» – 
Росії. 
Альтернативою цій ілюзорній з погляду «спільної 
перемоги» традиції святкування 9 Травня має стати 
вшанування пам’яті полеглих у Другій світовій укра-
їнців. Саме на таке прочитання перемоги над нациз-

мом орієнтує резолюція Гене-
ральної Асам   блеї ООН від 22 
листопада 2004 року, яка ввела 
до міжнародного календаря Дні 
пам’яті та примирення, присвя-
чені жертвам Другої світової, які 
відзначаються щороку 8 і 9 
травня. У докумен  ті, зокрема, 
написано: «Визнаючи, що дер-
жави-члени можуть мати свої 
дні перемоги, звільнення та 
святкуван  ня, пропонує всім дер-
жавам-членам, організаціям 
системи ООН, неурядовим орга-

нізаціям і приватним особам щороку відповід-
ним чином відзначати один із цих днів або оби-
два як День пам’яті жертв Другої світової війни». 

Цим шляхом відзначення перемоги над націо нал-
соціалізмом пішли держави Балтії. Над  звичай  но по-
казовим тут є досвід Естонії, яка вшановує за захід-
ною традицією 8 травня як день пам’яті тих, хто заги-
нув у роки Другої світової війни, а також жертв репре-
сій і злочинів окупаційних режимів. ННова модель 
відзначення дня закінчення війни проти Гітлера ор-
ганічно вписується в європейську політику прими-
рення та єднання. Так, у 2005-му День Європи, який 
припадає на 9 травня, був оголошений Днем прими-
рення та пробачення. Водночас зі спробами констру-
ювання нової моделі європейської пам’яті (див. 
Тиждень, № 12/2012) на базі травматичного до-
свіду тоталітаризмів у комеморативну практику ЄС 
дедалі ширше входить 23 серпня – День пам’яті жертв 
тоталітарних режимів, вшановування якого дає розу-
міння, що перемога одного тирана над іншим за 
участю західних країн не принесла світу остаточний 
мир. 

АЛьТЕРНАТИВОЮ 
ПОМПЕзНІЙ ТРАдИЦІї 

СВЯТКУВАННЯ  
9 ТРАВНЯ МАЄ СТАТИ 

ВшАНУВАННЯ 
ПАМ’ЯТІ ПОЛЕгЛИХ  

УКРАїНЦІВ  
У дРУгІЙ СВІТОВІЙ  
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Тиждень
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Феодосій гурський
Народився 19 січня 1926 року в 
с. Нехворощ на житомирщині в 
селянській родині. У 1942-му 
був вивезений на примусові ро-
боти до Німеччини, працював 
на пороховому заводі в Мюн-
хені. 1944-го за спробу втечі був 
ув’язненний у концтаборі «да-
хау», де перебував до квітня 
1945 року.
«Бідні були, дуже бідні. Бідували, 
власне кажучи, од начала до 
кінця. Але сказати було це не-

вільно комусь. Каждий, як кажуть, виживав як міг. Так 
що німців багато людей із наших зустрічали чуть лі не з 
хлібом. Вважали, що німці, може, розрушать цю обста-
новку й буде краще, тому вони проходили серед мир-
ного населення без ніякого сопротівлєнія [...].
Про роботу [в Німеччині]: нас із лагеря вели поліцаї 
з собаками, привели до воріт заводу, через ворота 
ми пішли, вони повертаються. А тоді як ми вже кін-
чаємо роботу, то нас поліцейські на прохідній уже 
всіх тримають, пока ми не зберемся всі. Зберемся 
всі – тоді знов поліцаї беруть із собаками нас і знов 
ведуть у лагер [...]. Як згадаю, то я думаю, що не 
знаю, чого мені так у житті було повезло, що я вряту-
вався, просто не знаю».

Катерина шакало
Народилася 1925 року в сім’ї селян у с. Степані на 
черкащині. Під час війни навчалась у технікумі, пра-
цювала в радгоспі.
«Тоді такий час був, що за короткий проміжок відбу-
лося надзвичайно багато подій. І голод, і колективіза-
ція, і війна – все це разом, люди не встигали оговта-
тися від однієї біди, як приходила інша. Ми вже не ро-
зуміли, що для нас краще, а що гірше [...]. У повер-
нення радянської влади трудно вірилося, бо дуже ж 
далеко зайшли, дуже далеко зайшли, то... Червону ар-

мію зустрічали зі сльозами, із радістю, але не стільки війська, як кожен свою 
дитину, свого чоловіка. Ці раділи. А ті, хто отримав повідомлення про заги-
бель, то їм було байдуже, вони навіть заздрість мали».

Володимир Іванов
Народився 1927 року в с. дашківці на Хмельниччині в 
селянській родині. Під час війни працював у колгоспі.
«Коли прийшли німці до нас, німці, значить, усе роз-
грабили. За врем’я войни дуже багато було різних 
лих: голод був, холод був, їсти не було що. Чекали всі, 
надіялись на те, що десь вот-вот нас освободять. 
[Німці] не вважали нас за людей, а вважали нас за 
таку расу, яка повинна на них тілько працювати. 
Вони ставили себе вище, а нас мали як простих ра-
бів. Ті, що були обіжені на совєцьку власть, то сприй-
мали [німецьку владу] добре».

Опитування очевидців Другої світової, проведені Тижнем, 
засвідчують реалії, далекі від міфологізованого образу «Вєлікой 
Отєчєствєнной»

мунізму (так звана репресована 
пам’ять), найчастіше розбивають 
увесь переможний пафос і глори-
фікований образ «Вєлікой Отєчє-
ствєнной», витворений у період 
Країни Рад. Живі свідчення про-
стих людей пропонують принци-
пово інший, більш реалістичний 
образ тих подій, далекий від ри-
туальних виступів «професій-
них» ветеранів із лакованими 
й препарованими «правдами», 
якими традиційно «годували» 
молодь на 9 Травня.

Тиждень спільно з Центром 
усної історії Київського націо-
нального університету імені Та-
раса Шевченка й Меморіаль-  
ним музеєм «Територія терору» 
(Львів) до річниці закінчення 
Другої світової війни в Європі під-
готував спеціальний проект. Го-
туючи його, автори зумисне оми-
нули «історичних свідків» із того 
чи того війсь  ково-політичного та-
бору, чия пам’ять значною мірою 

П
одії найбільшої війни 
ХХ століття колективна 
пам’ять українців досі 
сприймає вкрай заполіти-

зовано. Повернення до практики 
відзначання на державному рівні 
9 Травня в радянському стилі та 
цілеспрямований інформаційний 
вплив північного сусіда сприяють 
консервації ро  сійсько-радян  сь -
ких міфів на відповідну тему. Все 
це тільки віддаляє нас від розу-
міння справжніх гуманітарних 
вимірів того лихоліття для на-
шого народу й постановки запи-
тання: а чи мала Україна взагалі 
«перемогу»?

Потужною зброєю в декон-
струкції цих міфів може стати 
метод усної історії. Бувальщини 
живих очевидців та учасників 
вій  ни, які було заборонено пуб -
лічно озвучувати в радянський 
період і які стали надбанням на-
ших сучасників тільки після ба-
гатьох десятиліть із колапсом ко-

перетворилася на заручницю 
збройної або ж ідеологічної конф-
ронтації, і зосередилися на реля-
ціях так званих маленьких лю-
дей, які чи не найважче зносили 
всі труднощі й катастрофи воєн-
ного часу. Водночас ми намага-
лися охопити жителів відмінних 
регіонів і показати, що війна мала 
аж ніяк не одновимірний харак-
тер для населення різних україн-
ських земель і залишила різний 
слід у локальній пам’яті.

Невеличке дослідження за-
свідчило, що для більшості лю-
дей у тих умовах головним пи-
танням було банальне вижи-
вання. Ми звикли розглядати 
вій  ну як важливу політичну по-
дію, бачити великі битви, пере-
сування військ, однак практично 
в усіх усних свідченнях, наведе-
них нижче, більше йдеться про 
звичайні побутові проблеми: ро-
боту, харчування, житло, ме-
дичне забезпечення тощо. 

Підготували: 
Олександр 

Пагіря, 
Микола 
Боровик
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Ніна Кацуба
Народилася 1938 року в м. Кривий Ріг.
«Завод підірвали (радянські війська під час відступу. – Ред.), і батьки за-
лишилися без роботи. Виживали тільки за рахунок підсобного господар-
ства, а потім німці прийшли й забрали корову. Води також у нас не було. 
Наші, коли відступали, підірвали завод і насосну станцію, яка качала 
воду [...]. Німці маму заставляли ходити на примусові роботи – грузити 
чорнозем у вагони, які вивозили в Німеччину [...]. Радянські війська зу-
стрічали як переможців, але повернулося дуже мало! Якщо 50 чоловік 
узяли, то чоловік 17 повернулося. І залишилися вдови з маленькими ді-
тьми [...]. Люди відносилися до переможців не дуже добре. Маленькі 
пенсії давали. Дуже багато калік було. Всі ці люди, які були покалічені, їх 
не знали куди дівати. Їм мізерні, якісь там 12 або 20 рублів давали. Вони 
не могли прожити за ці гроші. Ну, як можна так з каліками поводитися? 
Ось через це люди були незадоволені. Все місто було зруйноване під час 
війни. Треба було відновлювати все з нуля».

Як виживали українці в умовах війни
Микола Савчук
Народився 23 лютого 1927 року в с. Великий Бичків 
на закарпатті в сільській родині. Під час війни на-
вчався у школі.
«Як прийшли мадяри (у березні 1939 року на Закар-
паття. – Ред.), то всі повтікали в Росію. Отоді поча-
лося переслідування комуністів та січовиків. Та біль-
шість пішло [...]. Ми дуже ждали радянську армію. 
Дуже ждали. Ми уявляли, що там, як говорили кому-
ністи, рай, – і ніхто звідти не міг голоса нам подати 
(ті, що сиділи по тюрмах). Аж у 1944-му, коли почали 
приходити ці з чехословацького корпусу вже додому 
(закарпатці, які, втікаючи від угорської окупації до 

СРСР у 1939–1941 роках, були засуджені за порушення кордону до п’яти–
восьми років таборів ҐУЛАҐу, а в 1942–1943-му мобілізовані до чехосло-
вацької частини при ЧА. – Ред.), то ті дякували були, дуже дякували Бе-
нешу – президенту Чехословаччини у вигнанні в Лондоні, який їх визволив 
[...]. Бо половина їх там загинули. А закарпатців пішло в той час десь до 
20 тис. молоді: гімназисти, комуністи, січовики, патріоти. Комуністична 
агітація казала, що там притулок політичний, фашисти наступають, за-
йняли нашу територію».

Анна Іваницька
Народилася 1925 року в с. дми-
тровичі на Львівщині. Під час ві-
йни навчалася в учительській се-
мінарії у Яворові, працювала в 
тамтешньому допомоговому ко-
мітеті.
«Прийшли до нашого села (ра-
дянські війська у вересні 
1939 року. – Ред.) і робили 
мітинг-віче. Одіті були дуже 
убого. Всі чекали братів з Укра-
їни, але коли побачили ту бід-

ноту, а потім побачили ще й дії… Вони відразу забрали 
наші корови, вивезли батькового брата Григорія, що 
був одружений на полячці. Чому вивезли? Бо була така 
рознарядка, що треба вивезти на Сибір стільки людей. 
І тато чекав, безумовно, що нас будуть також вивозити. 
Батько помер у 1941 році. У 1939-му гонили страшно на 
форшпани (спорудження військових укріплень. – 
Ред.), і татові треба було їхати будувати на мостиській 
дорозі. В нас були гарні коні, тато мусів їхати туди, ко-
пати ті шанці. І там перемерз. Перші совіти нічим доб -
рим не запам’яталися, хоча я спочатку сприймала їх з 
любов’ю навіть, знаєте, з добром... До німців стави-
лися з насторогою. Вони йшли, знаєте, такі страшні, 
озброєні, такі важкі й такі небезпечні. Ніби насувалася 
страшна хмара. Але за німців, може, навіть було легше 
працювати».

Стефанія Сусол
Народилася 1926 року у с. Переволочна на Львів-
щині. У 1941-му була депортована радянською вла-
дою разом із сім’єю до Тобольська (Сибір).
«Ми надіялися (після вступу радянських військ до За-
хідної України у вересні 1939 року. – Ред.), же нам 
буде набагато краще, же не буде тих податків, котрі 
були за Польщі, же буде робота, бо не мали роботи. 
Ну, але то не сповнилося. Перші репресії почалися-
таки з 1939 року. Ну, а в 1940-му, бачите, то вже були 
таки дійсно серйозні репресії. Вивозили сім’ї, але пе-

реважно польські. Арештували моїх двох братів. Устрій не змінився на 
кращу сторону. Просто тільки була агітація до колгоспу. Ну, а батько мій, як 
він знав, що він тяжко здобував ту землю (в нас було 9 га тієї землі), і не по-
годився віддавати її в колгосп. А пізніше нас вивезли в 1941 році в Сибір. 
Ми страшно працювали там [...]. А грошей нам ніхто не давав. Ми пухли з 
голоду. По 300 г борошна давали на день, щоб ми прожили. І більше нічо’. 
Було дуже трудно. Я стільки наголодалася. Щоденне життя було таке: вста-
ємо рано – і в колгосп. І навіть помимо того, що ми не були членами кол-
госпу, а нам сказали, якщо ми не підчинимося (бо на той час була війна), 
то ми у їхній владі, хоча ми не були громадянами Росії, ми ще були грома-
дянами Польської держави».

Леонід Рябченко
Народився 1925 року в с. Снітин 
на Полтавщині. У 1943-му був 
направлений до табору приму-
сових робітників на металургій-
ний завод (Берлін), згодом пра-
цював на німецьких підприєм-
ствах у Рурському басейні та 
Відні. У 1945–1948 роках – на 
військовій службі в чА. 1948-го 
був заарештований і засуджений 
до 25 років таборів за «антира-
дянські погляди».

«[Про перебування в Німеччині]. Приходимо в табір, 
а він обнесений дротом, тільки не колючим, а висо-
ким: метрів чотири і густий такий. Заходимо у во-
рота – і до коменданта табору. Ось, кажуть, будеш тут 
працювати, тобі все розкажуть. Я працював у ливар-
ному цеху на заводі прибиральником. Загалом, якщо 
я б так нормально працював, то я б заробляв по 
200 марок у тиждень. А так давали мені тільки 10 ма-
рок, як будь-якому іноземцю. А робота – жах! Я так 
швидко похудав. Потім була робота в Берліні на руї-
нах, а потім бомба потрапила, завод розвалила, і 
саме головне – ливарний цех. Тоді нас назад у Віль-
гельмсгаген на біржу праці відправили, а звідти аж у 
Західну Німеччину. Таке село є Вінтерсфельд. Мене 
направили працювати сюди у військовий госпіталь 
слюсарем, ремонтувати машини. Тут я потрапив у 
остарбайтер-лагер, як і всі. Тут усі такі, як я, жили і в 
госпіталі працювали. У бараці жили: на роботу – з ро-
боти, на роботу – з роботи [ходили], без кінця кру-
тили гайки».
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д
о Червоної армії 15-річ-
ний Андрій потрапив ви-
падково: коли почув від 
матері, що в село зайшли 

перші кілька гітлерівців, побіг 
до обозу червоних, де допомагав 
чистити зброю, витяг карабін і 
застрелив німецького солда  та. 
Після цього хлопцеві в селі 
(Стай  ки, нині Кагарлицького 
р-ну Київщини) залишатися 
було небезпечно. 

До більшовиків я ставився 
як до найстрашнішого зла. 
Мого брата Івана, який щойно 
закінчив школу, заарештували 
в 1938-му за те, що між школя-
рами він сказав: «Якби Україна 
була незалежною державою, 
нам би краще тоді жилось». 
Буквально через день на другу 
ніч приїхав НКВС.

Мати народила одинадця-
тьох. У голодовку помер  ло чет-
веро. У нас оце піл, на полу 
спали, і мати колиску за ногу 
зачіпляє, сама на крайню дошку 
лягає, кулак – не подушку – під 
щоку і спить. 

Про матір пан Андрій гово-
рить із особливим пієтетом. На 
стіні висить її портрет із підпи-
сом: «Рідна мати моя, ти ночей 
недоспала, і в колгоспнім ярмі ти 
життя змарнувала». Пішовши 
воювати проти німців, Андрій 
Чабан пережив бомбардування, 
оточення під Пирятином (вере-
сень 1941-го), втечу з полону в Хо-
ролі, партизанство над Дніпром 
(зима 1941-го – літо 1942-го) та 
німецький арешт у Ржищеві, 
звідки знову зумів утекти. Проте 
в одному із сіл північніше від Ки-

єва його схопили і відправили на 
роботи до Східної Пруссії (нині 
Вармінсь ко-Мазурське воєвод-
ство Поль щі, листопад 1942-го). 

Про роботу в Німеччині всі 
звикли плакатися. Нас же 
вчили у школі, що поміщики 
мучили селян. У підручниках 
була картинка: робітник 
рачки тягне вагонетку, а над 
ним стоїть буржуй у циліндрі 
з нагайкою. А тут у цього ха-
зяїна як у рай потрапив. Якби 
не мої патріотичні почуття, 
мені б кращого життя не 
треба було. Як мене годували 
(а їв я те саме, що й госпо-
дарі), то мені такі харчі й не 
снилися. Працював добре, і 
мене дуже хвалили, дивува-
лися, що я малий такий, а 
сила велика. 

Людина-пригода
Приклад 86-річного народного майстра Андрія Чабана ілюструє,  
як війна змінює долі людей

Автор:  
Роман 

Кабачій 
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«У ВІЙНУ зОВСІМ  
ІНшОЮ ЛЮдИНОЮ 
СЕБЕ ПОчУВАЄш»

Утім, від свого хазяїна Адама 
Бялі, який його купив на станції 
як вола, Андрій утік, оскільки 
йому поляки та білоруси, котрі 
працювали в тому самому госпо-
дарстві, повідомили, що неда-
леко Польща. Назвався Анджей 
Чарни – за легендою, він похо-
див з-під Рівного і був «кресо-
вим поляком». На свободі був 
недовго, оскільки потрапив до 
тюрми в Гродно. Звідти вже як 
«поляка» (що дало йому право 
жити в таборі, який не охоро-
нявся) його відправили на ро-
боти в Дортмунд, де він уперше 
почув про польську підпільну 
боротьбу (середина 1943-го – по-
чаток 1944-го). 

Ми працювали на фабриці 
Union. Наша група, зокрема, у 
Walzswerke – прокатному 
стані. Був один знайомий поляк 
на станції, який займався 
транспортуванням на східний 
фронт ешелонів зі споряджен-
ням. Мене з ним познайомили і 
сказали, що я хочу втікати. У 
нас у групі був поважний 
дядько, учитель. Цей учитель 
розповів, як більшовики роз-
стріляли десятки тисяч офіце-
рів, ще тоді (слово Катинь не 
називалося, але факт був відо-
мий). Він був у нас за ксьондза: 
читав молитви, а за ним усі 
повторювали. Хоч як мені при-
кро, хоч як мені душа болить, а 
вони набагато патріотичніші, 
набагато культурніші. Повага, 
релігія мені страшенно сподо-
балася католицька. 

З Дортмунда запакованого у 
вантажному вагоні Андрія від-
правили на Схід. Коли почув 
польську мову, підпиляв дно і 
вийшов уночі надвір. Потрапив 
до з’єд нан ня Мар’яна Ґадомсь-
кого «Нєдзвядка» біля Сокулки 
на Підляшші. Хвалить їхню кон -
спірацію. Дізнавшись, що чер-
воні взяли Бобруйськ (червень 
1944-го), вирішив переходити 
фронт. Для цього по дорозі вбив 
молодого німця («у війну зовсім 
іншою людиною себе почу-
ваєш»), одягнув його форму, в од-
ному зі штабів викрав топогра-
фічну карту та дані про розташу-
вання з’єднань вермахту. Перей-
шов уночі під трасувальними ку-
лями фро  нт. Там же потрапив у 
руки п́ яних червоноармійців, а 
згодом СМЕРШу. 

Коли мене туди [у СМЕ  РШ] 
привели, варварства такого 
світ не знав. Як же там лупцю-

вали. Я їм якраз доказав прине-
сеними даними, вони ту [ні-
мецьку] Кримську дивізію шу-
кали. Чули, що вона десь тут є, 
а я ж конкретно вказав де і як. 
Зі мною просто чудо вийшло: 
вони дали запит... 

Старшина повів мене в 
баню, я помився, німецької моєї 
форми немає, лежить нова ра-
дянська. «Одягайся!». Я так по-
дивився на нього з недовірою, а 
він каже усміхаючись: «Одя-
гайся!» Беру гімнастьорку, 
вона з погонами. На погонах 
три лички, тобто мені дали 
сержанта. 

Далі шлях Чабана проліг че-
рез бої у складі розвідки Черво-
ної армії в Східній Пруссії, у її 
нинішній російській частині 
(осінь 1944-го – весна 1945-го). 
Після закінчення війни до Ке-
нігсберга привезли ешелон ева-

куйованих із Німеччини радян-
ських дівчат, які нібито спів-
працювали з гітлерівцями. З 
однією з них, калушанкою Ан-
ною Гринів, Чабан познайо-
мився до того, як усіх їх вивезли 
за місто і розстріляли. Перед 
тим він передав дівчині бланк 
«вільнонайманої», що дало їй 
право звільнитися (Анна пообі-
цяла вийти за нього заміж, по-
дарувала фото на пам’ять); вона 
ж розповіла про боротьбу УПА. 

Оскільки в боях під Пиряти-
ном Андрій дістав поранення, 
тепер просив знайти лікаря і 
відбув на два тижні... до Станіс-
лава (нині Івано-Франківськ), а 
звідти до Калуша, щоб віднайти 
Анну (початок 1946-го). Розшу-
куючи свою кохану, він вийшов 
на повстанців і взяв участь в ак-
ції нападу на автомобіль, що пе-
ревозив бюлетені для виборів 
до Верховної Ради СРСР 1946 
року. Проте в УПА надовго не 
залишився, оскільки йому було 
відмовлено в зустрічі з дівчи-
ною. 

Після цього Андрій повер-
нувся до Кенігсберга, звідки 
його направили на охорону бу-
дівництва (в’язнями) секрет-
ного об’єк та, знаного зго   дом як 
Челябінськ-65. Звідти він ви-
просився з’їздити додому в 

Стайки. По дорозі зайшов на 
конспіративну квар  тиру ОУН у 
Києві, адре  су якої отримав у Ка-
луші. Ця «явка» була вже про-
валена, відтак наступного дня 
Чабана заарештували органи 
міліції в сусідньому з його рід-
ним селі (серпень 1946-го). 

Слідчий, дякувати йому, 
каже мені: «Шкода тебе. Ти 
молодий, здоровий, потрапив у 
цю халепу. Документи всі твої 
знищені, ніяких у тебе доказів 
немає [відібрані ордени Андрій 
Чабан так і не відновив]. Є два 
варіанти: або береш на себе 
якусь кримінальну справу, або 
тебе саджають у камеру до ре-
цидивістів і тихенько їм нага-
дують, що ти сексот, що ти 
служив у НКВС, і там тебе за-
душать, на волю тоді не ви-
йдеш». Я погодився – вони, спа-
сибі, дали мені мінімальний 
термін – п’ять років.

У таборах пройшов шлях від 
Мордовії через Печору в Комі 
АРСР, де будувалася залізниця, 
до Обської губи. 

Я шукав, хто був із по-
встанців і націоналістів, за-
вжди їх збирав докупи. Не да-
вайте, кажу їм [«авторите-
там» та охоронцям], спуску, 
дайте відповідь, більше вас не 
чіпатимуть. Так воно й було: 
група людей у нас є, один за од-
ного – так ми й трималися. У 
другий табір як переходив, 
там теж збирав. У нашій ком-
панії були два литовці, їх теж 
охорона ображала постійно. 

Можу сказати, що поміж 
росіян у таборах я зустрічав 
мало порядних людей. У них 
такий характер. У них немає 
поняття, що хтось може 
мати іншу думку, інше вихо-
вання. При цьому себе вивищу-
вали. 

Після звільнення Андрій 
Чабан майструє: здібність має 
до радіотехніки, різьблення, 
ювелірної справи. Брав уча  ть у 
створенні Народного руху і Рес-
публіканської партії. Передав 
Національному банку колекцію 
золотих монет «на створення 
українського війська». У 1999 
році виявив бажання відкрити 
у Василькові школу народних 
ремесел, але був обманутий то-
дішнім мером. Не тішить при-
сутність у місті такого ветерана 
і нинішню місцеву владу – пан 
Андрій каже, що його назива-
ють «бандерівцем». 

Автор вдячний 
за допомогу 

під час 
підготовки 

матеріалу пані 
Анні Лазар 
(Польський 
Інститут у 

Києві)

Андрій Чабан 
пройшов службу в 

трьох різних 
арміях, побув 

остарбайтером і 
зазнав «смаку» 

радянських 
концтаборів

№ 19 (236) 11–17.05.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|63

жива історія|СпАДоК



ПЕдАгОгІчНИЙ 
ЕФЕКТ 

 
У 1999–2009 роках 
громадською орга-
нізацією «Дахау-

Форум» (Dachauer 
Forum) був реалізо-

ваний проект 
«Книга пам’яті 

в’язнів Дахау», в 
ході якого молодь 

виконувала основну 
роботу з 

інтерв’ювання й на-
писання біографій 

колишніх в’язнів 
концтабору. З їх до-
помогою було попо-

внено експозицію 
музею і створено 

пересувну виставку, 
яка у 2007–2009-му 

роках показали у 
семи країнах світу. 

жИВІ РОзПОВІдІ ЛЮдЕЙ 
ПОКАзУЮТь дЕЩО ІНшИЙ 
РАКУРС СПРИЙМАННЯ 
ПОдІЙ, АНІж ТОЙ, ЩО 
ПРОПОНУЮТь ПОЛІТИКИ

голоси непочутих
Усна історія не тільки стирає кордони між науковцями та простими 
людьми, а й може стати потужним інструментом дерадянізації

П
еретворення усної історії 
на окрему методику фа-
хового пізнання розпоча-
лося у 30–40-х роках 

ХХ століття у США й заверши-
лось у 60–70-х, коли сталися 
кардинальні зрушення в гума-
нітаристиці, які спонукали до 
антропологізації цієї галузі нау-
 ки. Така тенденція зумовила по-
яву руху за «історію знизу» та 
пов’язаного з нею зацікавлення 
усною частиною останньої, що 
супроводжувалося зміщенням 
фокусу з життєписів видатних 
особистостей на минувшину 
простих людей та дискриміно-
ваних соціальних груп.

ВИКЛИК МІФОЛОгІї
Науковці звернули увагу на те, 
що свідчення різних осіб про 
одну й ту саму подію ілюстру-
ють неоднакове її сприймання 
представниками окремих віко-
вих, етнічних і соціальних 
груп. Доволі часто збережена в 
індивідуальній пам’яті минув-
шина буває відмінною від офі-
ційного дискурсу. Як зауважив 
один із теоретиків напряму 
Пол Томпсон, «усна історія ки-
дає виклик загальноприйня-
тим міфам історії».

В академічному середовищі 
окремих країн метод завойову-
вав собі місце по-різному. Знач -
ною мірою через те, що дослі-
джував реалії, котрі не зали-
шили по собі достатньої кіль-
кості документальних джерел. 
Наприклад, у Великій Британії 
та Італії це були культура й спо-
сіб життя робітничого класу, в 
Німеччині, де становлення 
усної історії мало місце дещо 
пізніше, ніж в інших країнах 
Заходу, – пережитий досвід на-
цистської диктатури.

Попри початково маргіналь-
ний статус, підхід був тісно 
пов’язаний із суспільним жит-
тям і виконував важливу соціа -
льну функцію. Значну роль у 
його запровадженні відіграла 
громадська активність самих 
учених, які намагалися впли-

вати на суспільну ситуацію у 
своїх країнах і бачили в респон-
дентах не лише об’єктів дослі-
джень, а й партнерів, співтвор-
ців історичних наративів. Звід  си 
залучення до досліджень різно-
манітних товариств любителів 
історії, студентів і школярів. 
Відтак у методу з’явилася ще й 
виховна функція. Значного по-
ширення відповідна практика 
набула в Німеччині, де молодь 
активно залучали до вивчення 
травматичного досвіду нацизму. 
На основі матеріалів, зібраних 
під час реалізації цих проектів, 
створюють експозиції, виставки, 

радіо- й телепередачі, історичні 
документальні стрічки тощо. Та-
ким чином, юнацтво не лише 
споживає історичний продукт, а 
й бере безпосередню участь у 
його формуванні.

У НАшИХ РЕАЛІЯХ
В Україну методика усноісторич-
них досліджень, як і більшість 
здобутків західної історіографії, 
прийшла тільки в 1990-х. Саме 
тоді взялися реалізовувати 
перші наукові проекти. Харак-
терно, що започаткували їх за-
хідні науковці – Вільям Нолл та 
Борис Ґудзяк. Тематика цих до-
сліджень пов’язана з трагедіями, 
що їх зазнали наші земляки. Зо-
крема, у 1992–1995-х було запи-
сано близько 400 інтерв’ю із се-
лянами Центральної та Східної 
України, які пережили колекти-
візацію. Водночас розпочалася 
реалізація масштабного про-
екту, присвяченого підпільному 
етапу історії Української греко-
католицької церкви.

Подальший розвиток усної 
історії в нашій країні відбу-

вався здебільшого в тому са-
мому руслі: вивчення подій 
травматичного характеру. 
Упро  довж останніх двох деся-
тиліть ключові позиції посі-
дала проблематика Другої сві-
тової війни, насамперед дослі-
дження тих людських груп, які 
в повоєнний період були «по-
збавлені власного голосу»: 
остарбайтерів та в’язнів кон-
центраційних таборів, чиї істо-
рії не зовсім уписувалися в офі-
ційний радянський дискурс. 
Доволі часто такі ініціативи та 
їх фінансування походили від 
іноземних фондів і організацій.

Зокрема, у 2005–2006 роках 
за ідеєю Німецького федераль-
ного фонду «Пам’ять і майбутнє» 
в Україні було реалізовано масш-
табний проект – записано понад 
550 усних інтерв’ю колишніх 
остарбайтерів. У 2006–2007-му 
«Дахау-форум» поширив на 
Україну дію міжнародної про-
грами «Імена замість номерів. 
Книга пам’яті в’язнів концтабору 
Дахау», в межах якої старшо-
класники й студенти взяли 
60 інтерв’ю в його колишніх 
в’язнів і написали їхні біографії.

У 2006–2007 роках Україн-
ський центр вивчення Голо-
косту провів дві загальнодер-
жавні літні школи «Голокост 
очима неєврейського насе-
лення (росіян, українців і 
кримських татар) на прикладі 
сіл Кримського півострова» й 
«Історія Голокосту на території 
Хмельницької області: свідки 
та ті, що пережили». Слухачі 
цих шкіл – школярі, студенти й 
випускники вишів – записали 
близько 100 інтерв’ю, які було 
передано до архіву центру.

Поряд із проблематикою вій-
 ни за допомогою усноісторичної 
методики в Україні вивчають й 
інші теми, зазвичай ігноровані 
академічною історіографією. На-
самперед гендер  ну історію. Такі 
дослідження започаткував 
центр «Спадщина», в якому 
2003-го було упорядковано 
збірку «Усна жіноча історія. По-

Автор: 
Юрій 

Волошин
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РЕПРЕСОВАНА 
ПАМ’ЯТЬ. 
Після довгих 
десятиліть 
мовчання 
розповіді 
людей, які 
пережили 
тоталітарне 
лихоліття, 
здатні внести 
корективи у 
дослідження 
істориків

вернення». В ній уміщено пере-
кази українок віком 70–90 років 
із різних регіонів. У 2003–2006-
му львівські науковці реалізу-
вали дослідний проект «Україна 
ХХ століття у пам’яті жінок», за-
писавши 30 біографічних інтер -
в’ю із представницями старших 
поколінь у Львові, Харкові та 
Сімферополі.

ІНСТРУМЕНТ ПОдОЛАННЯ 
СОВКА
Попри те що становлення усної 
історії в Україні відбувалося на 
багато років пізніше, ніж на За-
ході, воно мало доволі схожий 
сценарій. Для вітчизняних реа-
лій також характерними є 
певне несприйняття й повільне 
визнання здобутків усної істо-
рії академічною спільнотою. 
Однак упродовж майже 20 ро-
ків свого існування в нас цей 
метод, попри труднощі, здобу-
вав чимдалі більше визнання й 
поширення.

Окрім фінансування важ-
ливою проблемою промоції та-
кого роду досліджень є низька 
академічна культура багатьох 

науковців. Від аматорів-крає -
знавців, які вважають, що про-
ста розмова з учасником подій 
уже є застосуванням усноісто-
ричної методики, до державних 
чиновників, які керують прове-
денням тих чи тих акцій зі 
збору свідчень, видаючи їх ре-
зультати за усну історію. 

Втім, розвиток усноісто-
ричних досліджень в Україні 
має колосальну перспективу. 
Це по  в’язано значною мірою з 
дуже строкатим і багатим на 
події соціальним досвідом на-
ших співвітчизників у новітню 
добу. Водночас живі висловлю-
вання людей показують дещо 
інший ракурс сприймання по-
дій, аніж той, який конструю-
ють історики чи пропонують 
політики. Пережите й перео-
смислене в ході усних розпові-
дей індивідуа  льне минуле вка-
зує на те, що світ насправді 
значно складніший і багато-
гранніший, а не спрощений, 
яким зазвичай його подає офі-
ційна пропаганда.

Крім того, як показує бага-
тий закордонний досвід, насам-

перед німецький, цей метод є 
дієвим дидактичним інстру-
ментом. Залучення до усного 
інтерв’ювання учнів і студентів  
виховує терпимість і толерант-
ність у молодшого покоління. 
Це допомагає встановленню 
зв’язків між генераціями і якщо 
не передачі, то принаймні піз-
нанню досвіду старших людей.

В українському вимірі заді-
яння юнаків та дівчат в усноіс-
торичних проектах може бути 
потужним знаряддям відходу 
від спадщини тоталітаризму, 
без чого неможлива побудова 
цивілізованого громадянського 
суспільства. Саме дерадяніза-
ція, яку здатна, вочевидь, здій-
снити лише молодь, може стати 
антитезою до того необільшо-
вицького дискурсу, який нині 
активно пропагує вітчизняна 
влада і який, спираючись на 
старі історичні міфи, часто пе-
решкоджає засвоєнню нашим 
суспільством європейських цін-
ностей. І усна історія в цій ситу-
ації, поза сумнівом, має шанс 
добре послужити на благо сус-
пільства. 
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Незнаний масштаб
Тарас Філенко про дослідження й систематизацію народного мелосу 
Миколою Лисенком та його вплив на світовий музичний процес

К
нижка-альбом «Світ Ми-
коли Лисенка. Національ-
 на ідентичність, музика і 
політика України ХІХ – по-

чатку ХХ століття» оповідає не 
лише про творчість і життя ком-
позитора, а й про діяльність його 
cучасників. Видання присвячене 
цілій епосі, в якій творили Ми-
хайло Драгоманов, Леся Укра-
їнка, Іван Франко, Соломія Кру-
шельницька, Олена Пчілка, Ми-
хайло Старицький, Кирило Сте-
ценко, Іван Нечуй-Левицький, 
Марія Заньковець  ка, Гнат Хотке-
вич і багато інших. Тут уперше 
опубліковано велику кількість 
спогадів, листів, архівних матері-
алів і фотодокументів. Тиж-
день поспілкувася зі співавто-
ром книжки, доктором філосо-
фії, етномузикологом і музикан-
том Тарасом Філенком.

У. Т.: Що надихнуло вас на напи-
сання книжки про засновника 
української класичної музики?

– Ідею підказав син Миколи 
Лисенка, Остап. Нею перейня-
лася моя мати, Тамара Булат. У 
той час, а це кінець 1960-х років, 
архівні документи, ноти, руко-
писи – тобто всі матеріали, 
пов’язані з ім’ям композитора, 
зберігались у скринях у невелич-
кій кімнаті на другому поверсі 
Київської консерваторії – його ме-
моріальному кабінеті, де працю-
вали Остап Лисенко з дружиною, 
а пізніше – й моя мама. Саме там і 
тоді зародився задум книжки. 
Син Лисенка зауважував, що ото-
чення батька завжди було під 
знаком питання в радянські часи. 
Може, тому видання мало такий 
довгий шлях до виходу в світ, 
адже багато імен у ньому – це 
митці, про яких раніше навіть 
згадки не було.

Пам’ятаю, коли я подорослі-
шав, мамині друзі давали мені на 

Спілкувалася 
Олена чекан

Фото: 
Андрій Ломакін
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Цьогоріч  
виповнилося

170 років
від дня  

народження  
Миколи Лисенка 

СЛОВНИчОК

Етномузикологія – наука фіксації, систематизації та до-
слідження народної музики. У XIX – на початку XX сто-
ліття вивчення народних музичних джерел розпочалось 
одночасно з національним відродженням європейських 
народів і формуванням модерних ідентичностей. Знач -
ний внесок у становлення етномузикології зробили 
українські композитори Микола Лисенко та Філарет Ко-
лесса, угорці Бела Барток та Золтан Кодай, росіянин Ні-
колай Рімскій-Корсаков. 1955 року в США було засно-
вано Міжнародну асоціацію етномузикологів.

одну ніч невідомі знімки зі спец-
фондів, заборонені радянською 
цензурою як «буржуазно-націо -
налістичні». Я робив у ванній кім-
наті вночі десь по 20–30 фотокар-
ток, що нині увійшли до книжки. 
Згодом ми збирали матеріал не 
тільки в Україні, а й в архівах 
Польщі, Америки, Канади, Чехії, 
Болгарії, Австрії, Росії.

Уперше за всю історію музи-
кознавства нам вдалося пред-
ставити й опублікувати повний 
список творів Лисенка, що може 
охопити 40-томне видання. Чи-
мало музичних праць зберіга-
лися в архівах і не були належно 
досліджені. Писалася книжка 
майже 40 років.

У. Т.: У своєму творінні ви долу-
чили Лисенка до когорти етно-
музикологів. У чому полягає 
внесок композитора у вивчення 
народних традиційних музич-
них культур?

– Микола Лисенко – не 
тільки український композитор, а 
й діяч світового масштабу. Він уо-
соблював у власній творчості три 
потужні струмені європейської 
культури: німецької музики – че-
рез своїх викладачів Іґнаца Мо-
шелеса – друга Бетховена та Шо-
пена, Карла Рейнеке – учня Мен-
дельсона й Шумана, російсь  - 
кої – Рімского-Корсакова, Чай-     
ковского та Мусорґского – й ав-
тентичної поліфонії українсь-     
кого музичного фольклору в по-
єднанні з духовним надбанням 
Бортнянського, Веделя та Бере-
зовського. Лисенко мав коло-
сальний вплив на західну етно-
музикологію, був постійно в кон-
такті з чеськими, словацькими, 
болгарськими та французькими 
композиторами й знавцями на-
родного мелосу. Його авторитет у 
тогочасному музичному світі був 
беззаперечний. Недаремно Жан-
П’єр Тьєрсо пересилав на пере-
гляд Лисенкові свою працю, при-
свячену французькій народній 
музиці.

Микола Лисенко докладав 
колосальних зусиль до популя-
ризації українського мелосу. Осо-
бисто влаштовував концерти-
лекції в Петербурзі, Москві, Ки-
єві, у десятках міст України та за 
її межами, аби показати вітчиз-
няну музичну культуру, про яку 
ніхто не знав.

У. Т.: за життя Миколи Лисенка 
такого терміну, як «етномузи-

кологія», ще не існувало. Які 
напрямки досліджує ця наука?

– Так, це справді відносно 
нова сфера, що стала науковою 
дисципліною тільки 1950 року. 
Коли я закінчив курс етномузи-
кології в Піттсбурзькому універ-
ситеті, мене вона страшенно за-
цікавила. Мій колега – професор 
Акін Еюба з Гани, який працю-
вав у Німеччині й вивчав осново-
положні елементи цього на-
пряму знань, – несподівано під-
казав мені, що засновником ет-
номузикології був наш Лисенко. 
Це мене вразило, бо якось ніколи 
доти не спадало на думку.

Етномузикологія – це музич-
ний фольклор плюс величезний 
контекст – антропологічний, со-
ціологічний, теологічний, обря-
довий, гендерний, навіть політо-
логічний тощо. І термін цей упер-
 ше вжив не Яап Кунст 1950 року, 
як твердять енциклопедії, а Кли-
мент Квітка 1928-го, щó довів су-
часний учений і фольклорист 
Ярослав Гарасим. Та оскільки 
Квітка все життя був пересліду-
ваний, його праці не справляли 
такого впливу на музичну гро-
мадськість у той час. Згодом тер-
мін поширився на Заході, в Ні-
меччині, Франції, Нідерландах. 
Коли на конференції в Кембри-
джі я виступив із тезою про Ми-
колу Лисенка як основополож-
ника етномузикології, там спер-
 шу були шоковані. Однак після 
певної паузи всі зааплодували.

У. Т.: А в Україні хтось займа-
ється цим напрямом у контексті 
дослідження творчості Миколи 
Лисенка?

– Думаю, що про це відомо 
порівняно невеликому колу вузь-
ких фахівців. Нам потрібно вихо-
дити на зовсім інший рівень. 
Знаєте, як мені приємно, що ан-
гломовні вчені і просто читачі 
дуже серйозно сприйняли нашу 
роботу про Лисенка в контексті 
проблем національної ідентич-
ності, політики й музики. Десь 
років п’ять-шість професор уні-

верситету з Будапешта мені на-
писав: «Читаю цілий курс полі-
тології за вашою книжкою і вва-
жаю, що це найбільш об’єктивна 
подача політичної ситуації у 
Східній Європі». Я був вражений, 
бо цей аспект не основний у моїй 
книжці про Лисенка, хоча полі-
тика справді пронизує кожне 
слово митця і твір. Кожна акція 
його оточення в ті часи – полі-
тична. Згадаймо бодай шевчен-
ківські святкування – це була 
відповідь на чергові обмеження 
української мови та культури в 
Російській імперії.

У. Т.: західні читачі вашої книжки 
відзначили багато інформації 
про царську цензуру, про забо-
рону української мови. А в од-
ному закордонному інтерв’ю ви 
сказали, що спостерігаєте нині в 
Україні те саме. Поясніть, будь 
ласка.

– Так, справді. Нині Україна 
незалежна, але в мене таке вра-
ження, що контрметоди проти 
нашої культури повторюються. 
Вона нині в такому стані, як була 
за Лисенка: не національна, а 
маргінальна субкультура етносу, 
принижена морально, політич-
 но й економічно.

Українські дипломати на За-
ході скаржилися мені, мовляв, не 
мають що дарувати за кордоном, 
бракує культурного презенту. В 
них є альбоми про Київ, Харків, 
Крим, Львів – і все. От я і вирішив 
віддати безкоштовно посоль-
ствам України за кордоном ан-
гломовну книжку про Лисенка, 
де йдеться про національну іден-
тичність. Зателефонував у Мініс-
терство закордонних справ, реак-
ції – жодної.

У. Т.: Що плануєте робити для 
промоції ваших досліджень?

– За два-три місяці ми з лі -
тературним редактором цієї 
книжки Ольгою Крекотень під-
готуємо англійською та україн-
ською мовами повний перелік 
творів Лисенка з анотаціями, 
видамо його й виставимо в ін-
тернеті. Потім настане черга ви-
дання про невідомих компози-
торів, які працювали за межами 
України, лекцій, концертів, ра -
діо  передач. Що ж до книги-аль -
бому про Лисенка, то я хотів би, 
аби кошти від її продажу пов -
ністю пішли на стипендії сту-
дентам, які займаються україн-
ською музикою. 
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Блискуча тимчасовість
Психологія простору нинішніх можновладців 
зводиться до втілення мрії про хату-ресторан, 
до якої йшло кілька поколінь радянської 
і пострадянської братви

Р
оздивляючись інтер’єри, 
можна давати психоло-
гічні характеристики їх-
нім власникам, занурюва-

тися в їхні життя, комплекси, фі-
лософські погляди і попередні 
втілення. Це дзеркало особис-
тості, світ, який людина органі-
зовує навколо себе, надзвичайно 
промовистий для спостережли-
вого ока. Саме тут вона живе, 
приймає друзів, відпочиває. 
Щось на кшталт розширеного 
варіанта гардероба. Але якщо 
одяг можна акуратно дібрати, 
порадившись зі стилістом, щоб 
не особливо відрізнятися від 
своєї касти, і тільки ввечері 
убратися в улюблений спортив-
ний костюм, то з інтер’єром таке 
не пройде. Навіть якщо ти обе-
реш просунутого дизайнера, ха-
рактер дасть свою похибку. Й 
коли всі складні поєднання вер-
тикалей і горизонталей, кольо-
рів і фактур, меблів і люстр уже 
розіграно, усе одно радянський 
килим, який ти купив у 1983-му 

по шаленому блату, хочеться не-
вимушено кинути на підлогу з 
венге. Приховати це неможливо.

ХАТА-РЕСТОРАН
Після публікації фото межигір-
ських інтер’єрів ми отримали 
надзвичайно цікавий матеріал, 
який дає поштовх до аналізу, 
соціологічних і культурологіч-
них висновків. Мені вони од-
разу нагадали ресторан при 
якомусь готелі в курортній 
зоні, тільки дуже дорогий. Ціле 
соціальне явище в окремо взя-
тому будинку, втілення мрії, до 
якої йшло кілька поколінь ра-
дянської та пострадянської 
братви: мрії про хату-ресторан.

Це найвища точка такого по-
няття, як шик, для невибагливих 
у минулому, а тепер наділених 
грандіозними матеріальними 
можливостями пацанів. Спо-
чатку вони вкрай неохоче змі-
нили свої спортивні костюми на 
всілякі бріоні, золоті ланцюги 
заникали під комірцями роже-

вих сорочок. Ну а зонівські та-
тухи і так ніхто не зацінить, 
окрім своїх у лазні. Хоча їх 
можна і вивести зовсім, «сред-
ства позволяют». З будинком усе 
не так просто. Звісно, можна 
його звести в заповіднику з ку-
пою охорони і думати, що ніхто 
ніколи не побачить. Така риса 
притаманна чомусь усім із цієї 
категорії громадян незалежно 
від того, ти президент країни чи 
власник автомайстерні. 

Феномен побудови хати-
ресторану з усіма тими шафами 
з «дороговалютних» порід дерев, 
колон із мармуру, але невідомо 
якого ордера, дзеркалами в золо-
чених рамах і люстрами 
Swarovski за ціною трикімнатної 
квартири в Києві кожна як вті-
лення мрії всього життя треба 
розглядати в контексті став-
лення до нього. І вже звідси зро-
зуміємо ставлення людини до 
країни загалом. Згадана катего-
рія осіб розглядає її як ресторан, 
тобто місце тимчасового відпо-
чинку, де халдеї тебе обслугову-
ють. Їм можна плюнути в морду, 
а вони все одно швиденько при-
носять тобі хавку і бухло. У дея-
ких випадках їх можна і «відму-
дохати», бо так іноді треба пово-
дитися в ресторані. Тобі ж за це 

Автор: 
Олекса 
Манн, 

художник, 
психолог
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Оздоблення 
дебаркадера 
«Галеон» у 
Межигір’ї та 
мисливського 
будинку в 
Сухолуччі

Фешенебельні 
ресторани, 
яким віддають 
перевагу 
українські 
можновладці

нічого не буде. Можна ще не за-
лишати «на чай», бо «ми і так тут 
нагуляли на такіє бабкі», пере-
вернути столи, розбити посуд і 
наблювати на підлогу з поліро-
ваного мармуру.

ФІЛОСОФІЯ «гУЛьБАНУ»
Є таке поняття, як гульбан, що 
відбувається в ресторані, має 
свої традиції та драматургію. 
Хоча цей ритуал дещо відрізня-
ється, наприклад, у давніх греків 
і наших пацанів. А якщо поняття 
гульбану поєднується з понят-
тям шику, маємо і специфічне 
розуміння психології простору. 
Шик для просунутого пацана, 
який перебуває на верхівці своєї 
метафізичної могутності, – на-
самперед блискуча тимчасо-
вість, у яку вбухано надзвичайну 
кількість матеріальних ресурсів. 
Тут не потрібно ніяких витворів 
мистецтва і дизайнерських ви-
вертів. Треба, щоб було, як у 
«Метрополі» або в «Асторії» зі 
старого радянського кіно, бо 
вони на ньому виросли й візу-
ально перейняли архетипи рес-
торанного дизайну. Його увінчує 
люстра з купою висульок, яка 
гарно світить і вводить у специ-
фічний ресторанний транс. 

Цей безпрограшний при-
йом, до речі, перейняли дизай-
нери турецьких і єгипетських 
ресторанів у готелях «п’ять-
зірок-плюс-ще-три-про-запас», 
де так люблять відпочивати 
наші співвітчизники. Там, де є 

повний олінклюзив, не може 
бути «неправильна» люстра.

До своєї хати-ресторану «не 
западло» запросити пацанів-
соратників, вони просто впа-
дуть на спину від цієї крутизни, 
а з ними міністра культури і ту-
ризму, який нормально залабає, 
аби пацани затягнули тужливу 
пісню з репертуару зонівської 
самодіяльності. У цих блиску-
чих і водночас солідних стінах 
можна коїти те, чого ти був по-
збавлений через вирок суду на 
довгі роки. Але коли вже відки-
нувся, то гуляєш на повну. Таке 
явище треба сприймати як без-
межне прагнення до релаксації 
після серйозного стресу. Ідеал 
релаксу для «нормального па-
цана» – ресторан. Не якийсь во-
нючий привокзальний гендель, 
а саме такий, де все буде за най-
вищим розрядом, де тебе, як у 
кіно, зустрічають по «імяотчє-
ству», послужливо допомагають 
зняти шубу, паркують сані-
троєчку й одразу, для розгону, 
приносять горілочку й бутерб-
род з ікоркою.

ТУТ І ТАМ
Серед архітекторів і дизайнерів 
інтер’єрів переповідають багато 
історій з приводу розподілу про-
стору для українських нувори-
шів, які перебувають геогра-
фічно «тут» і «там», на Заході. 
Споруджуються два діаме-
трально протилежні за своєю ес-
тетикою простори для одного 

власника. Приміром, у Франції 
облаштовується будинок, аби 
«місцеві пацани» його нор-
мально й адекватно зацінили. 
Тобто він нашпиговується анти-
кварними й дизайнерськими ме-
блями, класичним і сучасним 
мистецтвом, усілякими там 
скульптурами, гобеленами XVI 
століття та іншим мотлохом, для 
«них». А тут, у Неньці, зводиться 
нормальний, для «своїх», у 
якому людина перебуватиме у 
власній системі координат. Таке 
роздвоєння у сприйнятті про-
стору нагадує шизофренію.

Якщо дивитися крізь цю 
призму на події зі знесенням 
«якихось там» пам’яток, хао-
тичною забудовою міст, вирубу-
ванням парків, усе стає на свої 
місця. Вони формують простір, 
у якому можуть жити. Хоча й не 
мислять такими категоріями, 
але відчувають, що епоха віч -
ного панування минула ще за 
Брєжнєва. Потім усе так закру-
тилося, що ситуація почала змі-
нюватися, як фігури у стробос-
копі. До цього додаємо ще й до-
свід відсидки, який не сприяє 
відчуттю стабільності. Тимча-
совість усього дає можливість 
особливо не ховатися. Забаба-
хати такий жлобо-діснейленд 
скрізь по країні, щоб це було ви-
дно далеко, або так уже відко-
тити бабла з бюджету, що 
тільки сліпий не помітить. Усе 
йде від невпевненості та усві-
домлення тимчасовості. 

ЗНАЙДІТЬ
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У наступному но-
мері Тиждень про-
довжить тему куль-

турної політики в 
Україні, зокрема як 

на ї ї формування 
впливає Мінкульт

гламуризація дискурсу
Цуцика я надовго запам’ятаю. У Києві від-

криття якоїсь художньої виставки, щось 
дуже пафосне, майже червона доріжка, 
під’їздить одна чиновниця від культури, 

щойно призначена, виходить із машини… з песи-
ком на руках – пригадуєте, є такі породи кишень-
кові. Цю тітку знаю кілька років, вона геть не ідіо-
т ка, людина з біографією, щось читала, і раптом 
собака! Я тоді довго думав, що це: маразм, запа-
морочення від нових можливостей, мімікрія?
Так чи так, а пані, як тепер кажуть, вловила 
тренд. Ось почитайте: «Сьогодні весь вищий 
світ сучасного суспільства, бізнес-еліта та ві-
домі творчі діячі віддають перевагу зустрічам 
на art-party, що й вивело ці вечірки в гостро-
модний тренд. Вони мають свої особливості та 
незмінні атрибути й, на мій погляд, відрізня-
ються від усіляких fashion-party, які ще зовсім 
недавно були безперечними лідерами модного 
відпочинку». Це з блогу іншої «пані з собач-
кою», щойно призначеної на посаду поки що в. 
о. директора Національного художнього музею 
України. Тут немає до чого причепитися. Усі 
слова правильні й правильно розставлені. Тому 
від цього ще більше віє ек-
зистенційною порожнечею…
Євген Сверстюк нещодавно 
поділився статтею, яка має на-
зву «Загрози пошлості і пере-
січності», я ще не бачив її опу-
блікованою, але навіть за -
голов ка для початку розмо-  
ви достатньо. Слово «пош-    
лість» – запозичення з росій-
ської, в українському слов-
нику його немає. А дарма. По-
шлість – зворотний бік хам-
ства, імітація цінностей у сис-
темі координат, де справжнім цінностям, як і 
справжнім думкам, немає місця. Ось вони ви-
дерлися на вершину, розподілили між собою 
контрольні посади, розхапали контрольні па-
кети, оселилися в Кончі, можуть собі дозволити 
все. Хоча в культурці зяють лакуни, а остання 
прочитана книжка – Паоло Коельйо, не всі вони 
ідіоти. І тепер прагнуть якось заповнити життя 
нібито необхідними зовнішніми атрибутами в 
міру свого скромного розуміння. Шопінг-тури до 
Мілана набридли, хочеться чогось високого. Ось 
їх і потягнуло на мистецтво.
Донедавна все обмежувалося відвіданням «Пін-
чук Арт Центру» – чом би й ні, там прикольно. 
Сучасного мистецтва наші багатії практично не 
купують (як і книжок: ви бачили хоч одну книж-
кову полицю на фотках із Межигір’я?) Їхній мак-
симум – це Гапчинська, яка одну-єдину свою 
креативну знахідку давно поставила на потік і на 
тому заспокоїлася. Є ще парочка фахово спро-

можних бійців, які почуваються відносно непо-
гано у фінансовому плані виключно завдяки по-
стійній нав’язливій присутності в тусовці, а не 
тому, що їхня цільова аудиторія здатна оцінити 
рівень спроможності. Інші художники – навіть 
ті, хто здобув визнання за кордоном і продається 
на міжнародних аукціонах, – орієнтуються все 
одно не на місцевий ринок, бо його тупо немає. 
Якщо комусь із платоспроможних спаде на 
думку придбати прикрасу на стінку, візьмуть або 
крадені ікони, або Глущенка з Яблонською, до 
речі, здебільшого фальшивих, бо виробництво 
підробок, як і їх благословення експертами, по-
ставлено на потік. 
Донедавна все це було відносно безпечно, адже 
карнавал пошлості й несмаку залишався у своїх 
герметичних кордонах, позначених охоронцями й 
парканами, але ось дами з собачками рушили на 
адміністративні посади. Навряд чи то випадко-
вість: одну екс-модель, а нині дружину агробіз-
несмена мало не призначили заступником дирек-
тора Лаври. Невчасно їй пригадали колишні фо-
тосесії ню, був великий скандал, але я не вважаю, 
що відверті світлини аж так уже компрометують 

пані. Карла Бруні, жінка пе -
редостаннього президента 
Фран  ції, теж знімалася оголе-
ною, але вона не давала таких 
інтерв’ю: «Читала художні 
книжки, але не можу назвати 
жодної, яка б мене сильно вра-
зила. Я давно не захоплююся 
жіночими романами, віддаю 
перевагу розумним книжкам. 
Подобаються роботи з психо-
логії та психоаналітики (!)» А 
ось нова в. о. дає пораду: «Ми 
отримали безліч нових мож-

ливостей, відкрили для себе світ, навчилися 
будувати бізнес, але, на жаль, таку розкіш, як 
гарний смак, не придбати за гроші. Його, 

смак, треба виховувати, і в першу чергу… вишука-
ними, дійсно хорошими подарунками». 
Що ж, чекайте на подарунки, невдовзі за наш 
смак нарешті візьмуться. Кадровий резерв гла-
мурних білявок невичерпний, вони вже навчи-
лися відрізняти Демієна Герста від Джеффа Кунса 
так само впевнено, як доти відрізняли Chanel від 
Givenchy. Вивчили слова «дискурс», «наратив» і 
навіть «трансавангард». Посад, на яких вони не-
вдовзі визначатимуть культурні контексти кра-
їни, не бракує, якщо останні не вакантні – звіль-
нять. І це лише підкреслить безнадійну провін-
ційність і вторинність країни, де є школа й тради-
ція, де не бракує талановитих художників, компе-
тентних мистецтвознавців, розвинених поцінову-
вачів. Хіба що з елітами проблема. Ну зачекайте 
трохи, їхнє виховання – в надійних руках. 

Автор:  
Юрій 

Макаров
КАдРОВИЙ РЕзЕРВ 

гЛАМУРНИХ 
БІЛЯВОК, ЯКІ 

НЕВдОВзІ 
ВИзНАчАТИМУТь 

КУЛьТУРНІ 
КОНТЕКСТИ КРАїНИ, 

НЕВИчЕРПНИЙ
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11 – 18 травня
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

|| Київ (вул. Лисенка, 3):
14 травня, 18:30 – прозово-поетичний вечір до Дня матері 
«Нотатки на памперсі». Учасники: Іван Андрусяк, Сашко 
Дерманський, Леся Воронина, Ірена Карпа, Олеся Мамчич, 
Дзвінка Матіяш, Галина Ткачук, Олаф Клеменсен.
15 травня, 18:00 – круглий стіл «Володимир Винниченко: 
біографія і психоаналіз». Обговорення книжки Степана 
Процюка «Маски опадають повільно». Учасники: Віра Агеєва, 
Тамара Гундорова, Анатолій Дністровий, Іван Коломієць, 
Володимир Панченко, Степан Процюк.
16 травня, 18:00 – Польський Інститут у Києві та Книгарня «Є» 
запрошують на зустріч у межах проекту «Європейський досвід: 
Польща». Наш гість – Марек Міхаляк, уповноважений із прав 
дитини.
17 травня, 18:00 – презентація першої української прозової 
книжки Ярослава Мельника «Телефонуй мені, говори зі мною» 
(серія «Бібліотека «ЛітАкценту»). Учасники: Ярослав Мельник, 
Василь Герасим’юк, Павло Михед, Людмила Таран, Роксана 
Харчук, Михайло Назаренко, Юлія Джугастрянська. Модератор 
Володимир Панченко.
18 травня, 18:00 – Книгарня «Є» та журнал «Український 
тиждень» запрошують на зустріч у межах проекту 
«Європейський досвід: Франція». Наш гість – Мішель Вівьорка, 
керівник Центру соціологічного аналізу та соціологічних 
інтервенцій (CADIS) при Вищій школі соціальних наук у Франц�.

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
12 травня, 10:00, 4-й поверх – журналістські тренінги від Олега 
Дейнеки, Тараса Буника та Андрія Волика в межах мистецького 
проекту «G5».
14 травня, 18:00, 5-й поверх – відкриття виставки цифрового 
живопису Юліана Яковини.

|| Львів (просп. Свободи, 7):
11 травня, 18:00 – презентація книжки Віктор� Пономарьової 
«Маленькі подорожі Великим Китаєм» (спільно з міжнародною 
громадською організацією «Культурно-дослідницький центр 
України та Китаю «Ланьхва»).
15 травня, 12:00 – прес-конференція з нагоди виходу фільму 
«Срібна земля». Хронікa Карпатської України 1919–1939».
15 травня, 18:00 – День Інд� (у межах проекту «Country Days» 
спільно з міжнародною організацією AIESEC).
17 травня, 18:00 – лекція на тему «Озброєння та війна в 
Середньовічній Європі» (спільно з Львівською федерацією 
історичного фехтування та реконструкц�).
18 травня, 18:00 – презентація книжки Ярослава Мельника 
«Телефонуй мені, говори зі мною» (спільно із сайтом 
«ЛітАкцент»).

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
14 травня, 18:00 – презентація книги есеїстики «Соломонова 
Червона Зірка» за участю Юл� Джугастрянської. Модератор Лесь 
Белей.
15 травня, 18:00 – презентація книжки Андрія Любки «Кілер». 
Модератори Олександр Вешелені та Василь Пастушина.

|| Тернопіль (вул. Валова, 7–9): 
13 травня, 18:00 – презентація книжки прози 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 
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Guano apes

Stereo Plaza
(Київ, вул. Кіквідзе, 17)
Німецька формація (на фото) при-
їде потішити українських меломанів 
уже втретє. Зараз альтернативний 
рок-квартет із Геттінгена працює над 
новим студійним альбомом, ком-
позиції з якого мають прозвучати на 
київському концерті. Виступи роке-
рів завжди сповнені шаленої енер-
гетики. Прославився гурт ще 1994 
року завдяки успіху свого дебютного 

синглу «Open your eyes», 
далі не менш вдалий трек 
«Lord of the Boards» зро-
бив їхній тогочасний аль-
бом золотим у Європі. У 
2005-му квартет розпав-
ся, щоб у 2009-му зібрати 
всіх музикантів разом для 
творення нової сторінки в 
музичній історії. 

De/Vision

Sullivan Room kiev
(Київ, вул. Прорізна, 8)
У межах європейського туру, орга-
нізованого з нагоди 25-річчя діяль-
ності, німецький музичний дует за-
вітає до України. Учасники гурту 
прославилися як «проповідники» 
synth-pop та future-pop на електро-
нній сцені, проте самі власний стиль 
виконання називають progressive-
pop-rock. Це «синтетичні» треки, на-
сичені живими ефектами аранжу-
вання плюс балансуван-
ня на межі солодкого зву-
чання та атмосферно 
темних мелодій. До того 
ж De/Vision вирізняєть-
ся   глибокими ліричними 
текстами. Усе це якнай-
краще підтверджує кредо 
виконавців: «Головне для 
нас – якісна музика». 

Анонси

Новий фільм Френсіса 
Форда Копполи «Поміж» – 
це болісне пограниччя 
сучасності з минулим

маразмом. Думка сценариста і рука режисера 
йому зраджують. І «Поміж» це вповні виявляє. 
Сама ідея стрічки про літератора, що скотився на 
алкогольні пси через смерть єдиної доньки, віддає 
смородом другорядності. А приїзд хорор-
письменника до містечка зі славою загадкового 
масового вбивства 12 дітей і поготів приголомшує 
своєю «неповторністю». Наступне погане вра-
ження – візуальний ряд. Намагаючись якось зо-
бражальними методами підкреслити різницю 
між сном і дійсністю, Коппола використовує циф-
рову камеру в снах героя і мінімальні спецефекти. 

з
о п’ять людей, присутніх на прем’єрному сеа-
 нсі фільму, ідеально резонували із запитан-
ням, яке головному герою, спитому письмен-
никові Хеллу Балтімору (Вел Кілмер), ста-

вить у порожній крамниці шериф богом забутого 
містечка: «Як воно бути здешевленим Стівеном 
Кінґом?» Від початку в цій містичній стрічці чу-
лося глухе хропіння колишнього генія кіно, проте 
моментами він прокидався, розплющував одне 
око – і то було чудово! Хорошою ідеєю Копполи-
сценариста було візуалізувати образ Едґара Ал-
лана По, якого герой бачить у снах й обличчя 
якого вписане в біле коло місяця. А ще краща ідея, 
коли він розповідає герою про метод написання 
твору: письменник, що занурюється за допомогою 
снодійних і віскі в сон у пошуках натхнення та 
ідей, – це триває, здається, з часів Тімоті Лірі та 
Вільяма Берроуза. Проте на цьому список вдалих 
знахідок закінчився. За 20 років, що минули з ча-
сів останнього хорошого фільму Копполи «Дра-
кула Брема Стокера», він знімає все у пропорції 
50/50, де перша половина є ностальгією, а друга – 

12 травня, 20:00 15 травня, 20:0012 травня, 17:00
Мécanique céleste

Еколого-натуралістичний 
центр
(Київ, вул. Вишгородська, 19)
Фантастичний стімпанк-бал із 
не менш фантастичною назвою 
Мécanique céleste (з фр. «Небесна 
механіка») перенесе відвідувачів у 
XIX століття, епоху великих відкрит-
тів та наукових досягнень. Стімпан-
ком називають напрям фантасти-
ки, що моделює альтернативну ре-
альність, у якій досконало вивчи-

ли технологію парових 
машин. Тому великий ви-
нахідник Грехем Болдуїн, 
що заправлятиме балом, 
представить гостям нові 
досягнення в галузі науки 
і техніки. Крім того, у про-
грамі вечора танці, кла-
сична музика, гра в пре-
феранс і виступ кабаре. 

Апокаліпсис 
вчора

«Поміж»/
«Twixt».
У кінотеатрах 
України
з 3 травня

КІНО
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21 травня, 19:00
Емір Кустуріца

Палац мистецтв «Україна»
(Київ, вул. Велика Васильків-
ська, 103)
Цьогорічна весна дарує все нові 
сюрпризи: незабаром у столиці з 
концертом виступить відомий серб-
ський кінорежисер та музикант 
Емір Кустуріца (на фото) разом із 
рок-фолк-гуртом The No Smoking 
Orchestra. Їхню музику можна опи-
сати як незвичайне поєднання ме-
лодій Заходу та Сходу, приправ-

лене вибуховою енерге-
тикою балканських мо-
тивів та насичене різни-
ми стильовими елемен-
тами джазу, фольку, ци-
ганських та єврейських на-
співів. Загалом протягом 
весняно-літнього сезону 
музиканти дадуть три кон-
церти в Україні. 

17 травня, 19:0016–20 травня

Але вони мають злиденний і бідний до гризот ви-
гляд – куди ж поділися режисерська віртуозність і 
вправність «Апокаліпсису сьогодні» і «Хрещеного 
батька»?! Можливо, річ у маленькому бюджеті 
(скромні $7 млн), хоча проект Коппола зробив на 
своїй же фірмі American Zoetrope. Можливо, у не-
вдалому кастингу: Вел Кілмер уже давно не зірка, 
і з часів його останньої хорошої головної ролі ми-
нуло 17 років. Так чи так, а провал стрічки «По-
між» не є апокаліпсисом – у Копполи він уже був.

Ярослав ПідгораГвяздовський

«Віртуози»

Львівська філармонія
(Львів, вул. чайковського, 7)
Урочисто та натхненно Академіч-
ний симфонічний оркестр Львів-
ської філармонії під орудою Ай-
дара Торибаєва відкриє ХХХІ Між-
народний фестиваль музично-
го мистецтва. Вечір музичних від-
криттів, несподіванок, інтона-
ційних та звукових експеримен-
тів можна назвати подарунком 
для поціновувачів класичної му-
зики. Окрасою стане ви-
ступ відомих майстрів 
світової академічної сце-
ни: шведського піаніста 
Штефана Шеї та скрипа-
ля з Італії Вадима Брод-
ського. Але іменами цих 
виконавців список зна-
менитих артистів не об-
межиться. 

Італійське кіно

Львівський палац мистецтв
(Львів, вул. Коперника, 17)
Невдовзі у Львові стане по-
справжньому спекотно – розпоч -
неться гарячий «Тиждень італій-
ського кіно», у межах якого буде 
презентовано п’ять фільмів. Від-
криє фестиваль яскрава комедія 
відомого режисера та актора На-
нні Моретті «У нас є Папа!» про 
Папу Римського на межі нерво-
вого зриву. Еротична мелодрама 
Сільвіо Сольдіні «Кого я хочу біль-
ше» та драма Франчески Комен-

чіні «У білий простір» 
апелюють до почуттів 
глядача, тоді як коміч-
ні стрічки «Та й нехай» 
і «Холості постріли» 
малюють в уяві іроніч-
ні сценки з італійського 
повсякдення. 

Крістіне Нестлінґер. 
«Маргаритко, моя квітко»
Читач знайомиться з 14-річною повненькою ді-
вчинкою і проживає разом із нею три роки. За 
цей час Маргаритка позбувається комплексів, 
стає привабливішою та розсудливішою, допо-
магає вирішувати проблеми своїм друзям і на-
віть батькам. Книжка австрійської письменниці 
захоплива й не містить нав’язливої моралістич-
ності, хоча порушує чимало проблем нашого сус-
пільства, показує юним читачам життя як воно є.

Джоель Вальдфогель. «Тиранія ринку»
Автор розглядає найбільшу проблему вільного 
ринку: чому ми не завжди можемо отримати те, 
що хочемо. Відштовху  ючись від ідей Мільтона 
Фрідмана та Джона Стюарта Мілля (часом дис-
кутуючи з ними і критикуючи їх), він аналізує 
проблему тиранії більшості й доводить, що ри-
нок часто грішить тими самими недоліками, що 
й система колективного розподілу. Американ-
ський економіст визнає: не можна бути впевне-
ним у тому, що альтернативи будуть кращими, і 
пропонує вирішення певних проблем ринку.

Стефан Куртуа. 
«Більшовизм à la française»
Попри демократичність і віддаленість від СРСР, 
у Франції багато десятиліть існувала і мала вплив 
на суспільне життя Комуністична партія. Вико-
ристовуючи маловідомі досі документи з росій-
ських архівів, відомий французький історик роз-
повідає про постання, розвиток, занепад ФКП. Ав-
тор доводить: попри те що французькі комуністи 
заперечують свою причетність до злочинів радян-
ської комуністичної системи, більшовизм у краї-
ні був фанатично прив’язаний до вказівок КПРС.

КНИжКИ
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БАЙРОЙТ: 
ФЕСТИВАЛь-ЛЕгЕНдА

Байройт був і є оперним фестивалем № 1 не тільки тому, що квитки туди 
можна роздобути тільки після п’яти-десятирічного очікування в черзі (попит 
перевищує пропозицію вдесятеро). І не лише тому, що його заснував сам Рі-
хард Ваґнер відповідно до своїх смаків – уперше в історії театру запрова-
дивши такі, здавалося б, невід’ємні нині речі, як оркестрова яма чи вими-
кання світла під час вистави. Найголовніше, що сучасний оперний форум як 
такий сформувався під великим впливом саме Bayreuther Festspiele.
Після Другої світової війни улюблений фестиваль Гітлера мусив радикально 
розірвати з минулим. У 1950–1960-х роках Байройт зажив слави місця, де 
ставлять найсміливіші сценічні експерименти, а сформований тут мінімаліс-
тичний і політично радикальний стиль оперних постановок і досі диктує 
моду в Європі. Фестиваль відбувається щоліта.

«АРЕНА дІ ВЕРОНА»: 
ІТАЛІЙСьКА АВТЕНТИКА

Щорічний літній сезон найбільшого оперного театру на пленері – чудово 
збереженої від римських часів «Арена ді Верона» – славиться своїми 
масштабними інтерпретаціями найпопулярніших творів. Саме тут запро-
вадили свого часу моду на помпезні постановки «Аїди» з грандіозними 
декораціями та безліччю статистів і тварин. По війні на фестивалі багато 
працював культовий кінорежисер Ґеорґ Пабст, тепер тут можна побачити 
постановки Франко Дзефіреллі. На сцені старовинного амфітеатру, де 
колись виступали такі легенди, як Марія Каллас і Джульєтта Сіміонато, 
співають тільки найбільші сучасні зірки.
Єдиний справжній недолік фестивалю – високі ціни. Порівняно з фестом у 
Торре-дель-Лаго, місця на тій самій віддалі від сцени коштують істотно до-
рожче. Акустика ж у театрах просто неба не зовсім та, що в закритих примі-
щеннях. Єдина втіха: ціну виправдовують непідробна автентика римської 
арени та незабутній досвід вистави, що йде при свічках у руках глядачів.

ТОРРЕ-дЕЛь-ЛАгО: 
НА гОСТИНУ дО ПУччИНІ

Фестиваль у Торре-дель-Лаго дає змогу відчути себе 
в гостях у Джакомо Пуччині. Заснований на початку 
1930-х за передсмертним бажанням одного з най-
популярніших композиторів у історії музики, цей за-
хід спершу відбувався зі значними перервами і 
представляв тільки одну постановку на рік. Зате – в 
селищі, де прожив свої зрілі роки творець «Тоски» й 
«Турандота». В 1970-х фест дуже розширився, а у 
2000-х вийшов на провідні позиції у світових рей-
тингах.
Сьогодні його дирекція репрезентує чотири-п’ять по-
становок щороку у великому театрі просто неба на 
березі озера Массачукколі, за 200 м від вілли компо-
зитора. Дійство приваблює не тільки неповторністю 
місця і природи навколо або історією, пов’язаною з 
такими іменами, як дель Монако, ді Стефано, Ґоббі 
чи Паваротті, а й хорошим поєднанням сміливих і 
традиційних постановок. Ціни на квитки від €20 і 
близькість до курортних місць Лігурійського моря 
роб  лять його непоганим варіантом для літнього від-
починку, хоч і не надто бюджетним.

Вічна класика
Тиждень пропонує путівник найкращими європейськими 
оперними фестивалями
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з
а кілька тижнів розпоч -
неться новий фестиваль-
ний сезон. Хоча в Україні 
є кілька відомих імпрез 

класичної музики, всі вони ціл-
ковито оминають музичний те-
атр. Тим часом на Заході є сотні 
суто оперних форумів. У кого 
варто повчитися культурним 
менеджерам і куди шануваль-
ник академічних жанрів може 
податися цього разу? 

Автор: 
Роман 
горбик



ОПЕРА У СВІТІ, 
2005–2010 РОКИ 

(за даними Opera Base)
100 тис. окремих вистав  

або 55 вистав щодня
2156 різних творів

300 світових прем’єр

Топ-5 найпопулярніших опер:
«Чарівна флейта» 

(Моцарт, 451 вистава)
«Травіата» (Верді, 447 вистав)
«Кармен» (Бізе, 424 вистави)

«Богема» (Пуччині, 420 вистав)
«Весілля Фіґаро»  

(Моцарт, 399 вистав)

Топ-10 країн 
за кількістю оперних вистав на рік 

(за даними Opera Base, 2010)
Німеччина – 7313

США – 1965
Австрія – 1358
Франція – 1287

Італія – 1163
Велика Британія – 1036

Швейцарія – 772
Іспанія – 656
Польща – 610

Росія – 500

ВЕКСФОРдСьКИЙ ФЕСТИВАЛь: 
АЛьТЕРНАТИВА МЕЙНСТРИМУ

Останніми роками добру альтернативу розкрученим фестам становить не такий масштабний, 
але не менш цікавий за своєю програмою Вексфордський фестиваль в Ірландії. Взагалі цей за-
хід досить незвичний. Створений у країні, музична культура якої не дуже відома за кордоном, 
дарма що дуже багата, він від початку зосередився на постановках малознаних творів призабу-
тих композиторів. Особлива увага до східноєвропейської опери: чеської, польської, російської. 
Можливо, й українська колись посяде своє місце в цьому ряду.
Головний недолік для нас – Ірландія надто далеко від України, що робить подорож на фестиваль 
іще складнішою і дорожчою. Зате глядач буде винагороджений майже родинною атмосферою, 
що панує на цьому відносно невеликому фесті. До того ж відбувається він глибокої осені, що дає 
змогу не змарнувати сезон, навіть проґавивши всі літні заходи.

зАЛьЦБУРг: 
ВІдЕНСьКІ ЦУКЕРКИ

Музичний фестиваль на батьківщині Моцарта тісно 
асоціюється з творчістю цього велета віденської кла-
сики. В міру сил і ресурсів (чималих) менеджмент 
підтримує таке реноме. Приміром, 250-річчя славет-
ного земляка шість років тому відзначили постанов-
кою всіх його 22 опер, включно навіть із незакінче-
ними.
Фестиваль на рік молодший за Байройт – уперше 
відбувся 1877-го. Хоча оперна складова тут найваго-
міша, він має також драматичну й концертну про-
граму. Впродовж своєї історії дійство було пов’язане 
з такими іконами культури німецькомовного світу, як 
диригент Герберт фон Караян, письменник Гуґо фон 
Гофманнсталь і композитор Ріхард Штраус. Завдяки 
всім цим обставинам воно має шалену популярність, 
а квитки на нього дістати часом не набагато легше, 
ніж на Байройт.

ФЕСТИВАЛІ У СшА: АНТУРАж гЛИБИНКИ

Чимало оперних фестивалів, за квитки на які ледве не б’ється публіка, існу-
ють і поза межами Європи, насамперед у США. Найпрестижніший амери-
канський оперний фест у Санта-Фе відбувається вже понад півстоліття від 
кінця червня до кінця серпня і щосезону пропонує глядачам поєднання 
п’яти як популярних, так і маловідомих опер у театрі просто неба, збудова-
ному на місці ранчо. Це дійство вирізняється тим, що особливу увагу звертає 
на співаків-початківців, пропонуючи їм стипендії та практику на своїй сцені.
Цікаво, що навіть у культурно периферійному за американськими мірками Те-
хасі є знаний оперний форум, який виник кілька років тому, коли компанія, 
що працювала в цьому жанровому напрямі й допомогла свого часу розкрути-
тися Пласідо Домінґо та Беверлі Сіллз, вирішила перейти від традиційних се-
зонів до літньо-фестивального формату. Зворотну трансформацію – від літ-
ньої імпрези до цілорічного сезону – здійснює нині Бостонський фестиваль 
старовинної музики, що ставить барокову оперу в стилі, якнайближчому до 
постановок своєї епохи. Ще один американський фестиваль, у Гліммергласі, 
чия царина – також рідкісні опери й допомога молодим співакам, відомий 
іще й тим, що відбувається в досить-таки глухій сільській місцевості.
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кох жирафів зійшли з траси й до-
зволили автомобілю проїхати. 
Намібію заслужено вважають од-
нією з найкращих на континенті 
країн для «зеленого» туризму.

ФЕРМА-ПРИТУЛОК
За 200 км на північ від Віндгука, 
столиці держави, є містечко От-
живаронго. Фактично це одна ву-
лиця з автозаправкою, супермар-
кетом, двома гестхаузами й кіль-
кома житловими будинками. Від-
разу за Отживаронго ґрунтова до-
рога повертає на схід і через 44 км 
впирається у вивіску «Фонд збе-
реження гепардів» (Cheetah Con -
servation Fund). «Колись тут була 
скотоферма, – розповів мені пра-
цівник установи Чарльз Ґаїнгоб, – 

Н
амібія – одна з найменш 
густонаселених африкан-
ських країн. Її людність на-
лічує лише 2,1 млн осіб, 

хоча за територією держава 
більша, ніж Україна. Тут можна 
їхати авто цілісінький день і не 
побачити жодної будівлі, та й зу-
стрічних машин за весь час вия-
виться дві-три. Незаймані про-
стори й відсутність великих про-
мислових підприємств зберіга-
ють чудові умови для дикої при-
роди. Фактично Намібія – це 
щось на кшталт великого заповід-
ника. Слони, жирафи, зебри, ан-
тилопи трапляються на кожному 
кроці. Часом доводиться подовгу 
сигналити, аби стадо безтурбот -
них спрингбоків чи родина з кіль-

але згодом власник, перейняв-
шись долею тварин, переробив її 
на дослідний центр».

«Ми не розводимо гепардів. 
Ці коти майже не розмножуються 
в неволі, – веде мову далі 
Чарльз. – У нашій фундації утри-
мують звірів, які з певних причин 
не можуть жити на волі. Котро-
гось із них поранили фермери чи 
збила вантажівка, а іноді нам 
приносять кошенят, мати яких 
потрапила в пастку й загинула. 
Ми не можемо навчити малюків 
полювати (на це здатна лише са-
миця), і гепарди залишаються в 
нас. Звірі не сидять у клітках. Їм 
відведено чималу територію, де 
вони вільно рухаються. Науковці 
мають змогу досліджувати хижа-

Автор: 
Максим 
Кідрук

Створений для швидкості
У Намібії допомагають вижити гепардам, не здатним 
пристосуватися до життя на волі
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ЯК РОзРІзНИТИ гЕПАРдА Й ЛЕОПАРдА?

Ці коти практично однакові за роз-
мірами й тілобудовою. Ос  нов  ною 
відмінністю є чорні плями на шку-
рах. У гепарда вони суціль  ні, у ле-
опарда – на спині – у вигля  ді кру-
жалець. Якщо ж немає змоги роз-
дивитися хребет хижака, дізна-
тися, хто перед вами, допоможе 
писок. Гепард – денний мисли-
вець. На його морді чітко видно 
дві чорні смуги, що тягнуться від 
очей до кутиків рота. Їх називають 
«слідами від сліз». Ці відзнаки за-
хищають очі від сонячного блиску, 
здатного засліплювати звіра під 
час полювання. Леопард полює 
лише вночі, тож таких ліній на 
морді не має.

ків в умовах, максимально близь-
ких до природних».

Гепард, як відомо, – найпруд-
кіша тварина на Землі. Цей пред-
ставник котячих створений для 
швидкості: в тілі немає підшкір-
ного жиру, маленька голова, 
округлі вуха й важкий хвіст 
мовби навмисне спроектовані 
для найкращого аеродинаміч-
ного обтікання. Гепард – єдиний 
кіт, що не втягує кігтів. Вони по-
винні бути завжди напоготові до 
спурту. Крім того, у скелеті цього 
знаменитого бігуна відсутні клю-
чиці. Кістки передніх лап крі-
пляться до решти кістяка лише 
м’язами (коли тварина лежить на 
землі, плечі майже торкаються 
одне одного). Завдяки цій осо-

бливості гепард здатен повер-
тати й маневрувати на дуже ве-
ликих швидкостях.

На відкритій місцевості до-
рослий звір розвиває швидкість 
105–110 км/год (і з нею може про-
мчати 300–400 м). Цього достат-
ньо, щоб за лічені секунди наздо-
гнати будь-яку антилопу. Що-
правда, за такий темп доводиться 
розплачуватися. Під час спурту 
серце гепарда не встигає виш -
товху  вати кров. Як наслідок – її 
температура зростає від 37° до не-
мислимих 41°! Наздогнавши 
жерт  ву, плямистий переслідувач 
збиває її з ніг, перекушує гор-
лянку, після чого мусить добря-
чих півгодини відлежатись – охо-
лонути. У цей час тварина абсо-
лютно безпорадна, настільки 
втомлена, що не може відстояти 
своєї здобичі. З цього часто ко-
ристаються леви, гієни, леопарди, 
шакали й навіть хижі птахи.

зАРЯдКА дЛЯ КОТЯчИХ
Щоб звірі не закостеніли, праців-
ники фонду влаштовують для 
своїх підопічних регулярні про-
біжки, так звані cheetahs running, 
«біги гепардів». Кожен охочий, 
заплативши 400 намібійських до-
ларів (приблизно 410 грн), мо  же 
долучитися до дійства. Воно від-
бувається лише раз на день (якщо 
немає дощу), рано-вранці. На те-
риторію, якою ганяють тварин, 
допускають не біль  ше ніж чо -
тири-шість осіб. Правила пове-
дінки під час безпосереднього 
контакту з гепардами прості: не 
присідати (завжди бути вищим за 
кота) й – найголовніше – не бігти.

Відомо, що інстинкт приму-
шує цих котячих переслідувати 
рухомий об’єкт. Байдуже, який 
саме. Тож за відсутності антилоп 
ним може бути… звичайна ган-
чірка. Клапоть тканини при  в’я -
зують до довгої мотузки, яку про-
пускають крізь спеціальні кільця, 
вкопані в ґрунт. Кінці останньої 
з’єднують, після чого її запуска-
ють у спеціальний апарат, який 
тягне її з великою швидкістю. Мо-
тузка, наче змія, суне землею, ра-
зом із нею по траві прошмигує 
ганчірка, привертаючи увагу ге-
пардів. Ті, підкоряючись інстинк-
 ту, починають переслідування.

Набігавшись, тварини вля-
гаються на моріжок і відпочи-
вають. Якщо після гонитви 
вони в доброму настрої, відвіду-
вачам дозволяють їх погладити. 
Це буває не вельми часто. Про 

ЯК дОБРАТИСЯ?

В Намібію з Єв-
ропи літає авіа-
компанія Air 
Namibia, рейс 
Франкфурт – 
Віндгук. Вар-
тість квитка в 
обидва боки – 
$1000–1200.

ЩО ЩЕ ПОдИВИТИСЯ?

Можна порадити відвідати пустелю 
Наміб із дюнами 300-метрової ви-
соти, каньйон Фіш-Рівер – другий за 
величиною після Великого у США, 
національний парк «Етоша», націо-
нальний парк «Берег Скелетів», ме-
теорит Гоба та алмазні копальні.

свій внутрішній спокій гепард 
повідомляє так само, як і свій-
ська кицька: мурчанням (що-
правда, значно голоснішим). 
Гепарди – єдині з великих ко-
тів, які вміють муркотіти.

У світі цих звірів лишилося 
близько 12 тис. (в Азії вони зни-
кли ще в 1960-х). Для порів-
няння: леопардів існує майже 
40 тис., а левів – 120 тис. із гаком. 
Учені побоюються, що вими-
рання цих бігунів завдасть непо-
правної шкоди всій екосистемі. 
Річ у тім, що гривасті «царі», як і 
гієни та багато інших начебто хи-
жих тварин, – вельми посередні 
мисливці. Успішність полювання 
левів оцінюють як 1:10. Себто 
лише єдине полювання з десяти 
закінчується вдало. Живлячись 
тільки своєю здобиччю, вони 
давно поздихали б із голоду. Ці 
велетні, як і гієни, їдять пере-
важно падло.

Гепарди – значно кращі 
ловці. Вони наздоганяють об-
рану жертву в дев’яти випадках із 
десятка. Ось тільки після шале-
ного пришвидшення не мають 
сил за неї боротися. Крім того, 
через особливу будову зубів їдять 
тільки нутрощі (серце, шлунок, 
печінку), а самої туші не чіпають. 
Таким чином, ці хижаки мимо-
волі «підгодовують» багатьох ін-
ших представників фауни, і їхнє 
зникнення майже напевне спри-
чинило б вимирання видів, які 
пожирають мертвечину. 

Міжнародні теле-
фонні розмови  

у Намібії              
за допомогою  
ТревелСімки:  

вихідний тариф –

$0,69/хв,
вхідний – 

$0,0/хв  
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К
оли шість років тому аме-
риканська космічна аген-
ція НАСА оголосила про 
бажання передати до-

ставку вантажів на Міжнародну 
космічну станцію (МКС) при-
ватному секторові, у багатьох це 
викликало лише іронічну по-
смішку, мовляв, усе то лише 

фантазії. Але вчорашня вигадка 
стала нині реальністю, і при-
ватне підприємство завзято бу-
дує ракети саме для цього, а зго-
дом і для доправляння на орбіту 
астронавтів. Одна з провідних 
фірм у цій галузі SpaceX вже має 
у своєму активі низку успішних 
пусків (щоправда, є і кілька не-
вдач) власних ракет Falcon. 
Цього місяця вона спробує здій-
снити своє поки що найамбіт-
ніше завдання: рандеву з кос-
мічною станцією.

Якщо все йтиме за планом, 
то з мису Канаверал у Флориді 
19 травня буде запущено безпі-
лотний космічний корабель-
капсулу Dragon, який виведе на 
орбіту ракета Falcon 9. Провів-
 ши там три доби, він ляже на 
траекторію, що наблизить його 
до станції, і почне складний ор-
бітальний танець, щоб дозво-
лити компанії SpaceX і астро-
навтам на борту МКС переві-
рити комунікації та системи ма-
неврування капсули. Якщо все 

Не зупинятися

Приватна компанія 
на шляху до Міжнародної 
космічної станції
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НАСА виділила 
компанії SpaceX 

майже 

$400 
млн 

на розробку ракети 
й капсули

Якщо все пройде 
гладко, то SpaceX 
зможе підписати 

контракт на 12 ко-
мерційних вантаж-
них рейсів до МКС 

вартістю 

$1,6 
млрд

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ 
здАТНА зРОБИТИ ТЕ, 
ЩО дОСІ БУЛО ПРЕРОгАТИВОЮ 
ЛИшЕ ВЕЛИКИХ дЕРжАВ

працюватиме як слід, Dragon пі-
дійде до станції впритул. Астро-
навти на її борту захоплять кап-
сулу рукою-роботом і пристику-
ють до МКС. Таким чином, від-
будеться перший приватний 
вантажний рейс на орбіту.

І НАСА, і SpaceX наголошу-
ють, що це буде радше випробу-
вальний політ, ніж повноцінна 
операція. Хоча Dragon (який від 
самого початку планували для 
того, щоб у майбутньому пере-
возити астронавтів) і нестиме на 
борту вантаж, там не буде ні-
чого надзвичайно важливого 
або незамінного. Попри те, за 
словами Майка Ґолда з компанії 
Bigelow Aerospace (яка планує 
будувати надувні космічні стан-
ції), запуск корабля SpaceX ціл-
ком можна назвати «найважли-
вішим днем для приватних кос-
мічних польотів».

гОРдІСТь І УПЕРЕджЕННЯ
Звичайно, від успіху запуску 
залежить дуже багато. Напри-
клад, гроші: поки що НАСА ви-
ділила компанії SpaceX майже 
$400 млн на розробку ракети  
й капсули. Інвестори фірми 
включно з її засновником Ело-
ном Маском (який заробив свої 
статки, створивши електронну 
платіжну компанію PayPal) 
уклали ще сотні мільйонів. 
Якщо все пройде гладко, то 
SpaceX зможе підписати конт-
ракт на 12 комерційних ван-
тажних рейсів до МКС вартістю 
$1,6 млрд, не виключено, ще до 
кінця цього року.

Не обійшлося й без націо-
нальної гордості. Після за-
криття торік програми «кос-
мічних човників» Америка, яка 
оплатила найбільшу частину зі 
стомільярдної вартості МКС, 
залишилася без власних засо-
бів для виходу на орбіту стан-
ції. Щоб доправити туди ван-
тажі, їй доводиться розрахову-
вати на росіян, європейців або 
японців. Лише ветеран-ко -
рабель «Союз», що належить 
РФ, може брати на борт астро-
навтів. За цю послугу Москва 
щороку виставляє Вашингтону 
рахунок на суму $450 млн. На-
ступний космічний корабель 
НАСА, який зможе транспорту-
вати людей, буде готовий не ра-
ніше ніж 2020-го. Успішні до-
правлення вантажів були б 
важливим кроком на шляху до 
наступної мети агенції: вико-

ристання приватних фірм для 
перевезення також і астронав-
тів. Але, певно, найважливі-
ший чинник – що успіх SpaceX 
зможе показати: і невелика 
приватна компанія здатна зро-
бити те, що досі було прерога-
тивою лише великих держав.

З одного боку, в приватних 
космічних польотах немає ні-
чого нового. НАСА ніколи не 
будувала ані ракет, ані косміч-
них кораблів, доручаючи за-
йматися власне конструюван-
ням і виготовленням приват-
ним підрядчикам на зразок 
Boeing або Lockheed Martin. 
Цього разу відмінність у тому, 
як саме розподіляють кошти.

Раніше контракти укладали 
за схемою «витрати-плюс». 
НАСА обіцяла оплатити всі ви-
датки, необхідні для будівни-
цтва ракети, плюс гарантова-
ний прибуток. А тепер SpaceX та 
її конкурентка в галузі ванта -
жоперевезень Orbital Sciences 
отримують фіксовану суму. 
НАСА виділяє їм певний бю-
джет, а всі ризики від його пере-
вищення лягають на самих під-
рядчиків. Агенція сподівається, 
що за таких умов контрактної 

дисципліни компанії зможуть 
різко знизити собівартість ви-
ходу на орбіту. SpaceX уже по-
жинає плоди зауваження, зро-
бленого торік урядовцем із КНР: 
той сказав, що вартість запуску 
в цієї фірми найнижча у світі й 
китайським виробникам ракет 
годі з нею рівнятися.

І все ж таки SpaceX (та й 
сама ідея приватних космічних 
польотів) має чимало опонентів. 
Ніл Армстронґ і Юджин Сернан 
(відповідно перший і останній 
астронавти, які побували на Мі-
сяці) одні з тих, хто сумніва-
ється в здатності приватного 
сектору впоратися з таким зав -
данням. Є незгодні й у Конгресі, 
де НАСА вважають ласим шмат-
ком для багатьох сенаторів і 
представників, у чиїх виборчих 
округах розміщені підприєм-
ства космічної галузі.

Минулого місяця Сенат за-
пропонував уряду виділити 

$525 млн на програму доправ-
ляння екіпажів на косміч-   
ну станцію з використанням  
комерційних ракет. Палата  
представників запропонувала 
$500 млн. В обох випадках 
сума менша на добрі $830 млн, 
які від імені НАСА попросив 
президент Барак Обама. Зане-
покоєння викликає пропози-
ція Комітету з асигнувань Па-
лати представників, згідно з 
якою НАСА повинна скоро-
тити кількість конкурентів 
для своїх контрактів із тран-
спортування екіпажів від чо-
тирьох (SpaceX, Boeing, Blue 
Origin і Sierra Nevada) до од-
ного.

Зі свого боку, НАСА зда-
ється спокійною і впевненою. 
Травневі випробовування – це 
злиття двох раніше запланова-
них окремих операцій. Успіхи 
SpaceX так вразили агенцію, 
що вона дала торік «добро» на 
їх об’єднання. Але ракетна на-
ука – справа нелегка. Хто не ві-
рить, нехай запитає північних 
корейців, чиї останні три за-
пуски всі закінчилися невдало. 
Із різних причин старт, призна-
чений спочатку на 7 лютого, 
вже кілька разів переносили на 
пізніше, зокрема й через про-
блеми з комп’ютерним забезпе-
ченням ракети-носія Dragon, 
виявлені в останній момент.

РОзУМ І ПОчУТТЯ
Невдача цього разу означатиме 
ще один пробний запуск і за-
тримку з підписанням угоди 
для SpaceX. Вона також дасть 
козирі в руки конгресменам – 
противникам ідеї запусків кос-
мічних апаратів за контрактом 
із приватною компанією. Для 
SpaceX це не смертельно: вона 
має й інші джерела прибутку, 
зокрема домовленості з трьо  - 
ма супутниковими фірмами 
(ORBCOMM, SES та Iridium) і 
Військово-Повітряними си-
лами США. Та якийсь грандіоз-
ний провал (скажімо, вибух під 
час зльоту, а не проста нездат-
ність пристикуватися) може 
означати великі неприємності 
для всієї комерційної космічної 
стратегії НАСА. Тож тим, хто за 
дешевший і легший доступ до 
космосу, потрібно тримати ку-
лаки за Dragon. 

© 2012 the economist newspaper 
limited. all rights reserved
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Інна 
завгородня

Олександр 
Михельсон

дмитро 
Вовнянко

Валерія 
Бурлакова

КІНО Й «НАшІ»
Коли я був у другому класі, мама 
поїхала у відрядження до Ні-
меччини. Звісно, до «нашої» – 
НДР, але тоді я таких нюансів не 
знав. Що пригадую точно – це 
власний подив: «Мамо, ти була у 
німців, і вони тебе не вбили?!» 
Дитячі книжки «про війну», те-
лефільми про неї ж, зрештою, 
вуличні ігри в «німців» і «на-
ших», як видно, не миналися 
просто так для юного розуму. 
Нині згадую про це, спостеріга-
ючи навалу кінопродукції з від-
чутним пропагандистським 
душком, що її експортують до 
нас із братньої Росії. Ці стрічки 
теж успішно ділять світ на 
«своїх» і «чужих». І формують 
таке саме «знання» про реаль-
ність, як те, що я мав чверть сто-
ліття тому. Єдина відмінність – 
аудиторія, на світогляд якої 
впливають, цілком доросла. 

гРІш – ЦІНА
Спостерігала за кордоном, як ін-
валід на візку користується ав-
тобусом: водій відкидає йому 
пандус (попросивши спершу ви-
їхати, щоб заїхати після жінки з 
дитячим візком), завозить до 
буса й допомагає пристебнутися 
до пасів безпеки. Недавно роз-
гледіла й у деяких київських ав-
тобусах такі пандуси, – певно, 
«для краси». Лише в одному 
українському місті бачила по-
слідовно (принаймні, в цен-
тральній його частині) зани-
жені бордюри. Пояснення не за-
барилось – у Кіровограді ви  - 
роб  ляють візки для неповно-
справних. От якби тамтешнє 
лобі на всю країну вплинуло!.. А 
так, чи далеко дістанеться інва-
лід на візку, виїхавши ним із 
центру Кіровограда? Суспіль-
ство, яке не піклується про 
слабших, – це ми.  

гРИБНИЙ БІзНЕС
Дитина почала грати в онлайн-
гру, суть якої – створити гриб-
ний бізнес. Дуже сучасна за-
бавка, до речі. Тепер у вільний 
від школи та уроків час малеча 
наполегливо збирає гриби, со-
лить, варить, консервує та… 
продає. Аж якось батько запи-
тав її, а чи передбачені в цій грі 
такі нюанси, як отримання лі-
цензії на збір, як відвідування 
виробничих приміщень сані-
тарними, пожежними та подат-
ковими інспекціями або хоча б 
операції з повернення ПДВ? 
Природно, маля зробило круглі 
очі й розгублено спитало: «А що 
воно таке?..» Батько лише по-
сміхнувся у відповідь. Прийде 
час – дитина так чи так зі-
ткнеться з реаліями підприєм-
ництва й обов’язково про все це 
дізнається. Хочеться вірити – 
воно її не злякає. 

дмитро 
губенко

ПАСИВНИЙ СТАН
Наприкінці квітня ми з дру-
жиною вийшли на акцію – 
«зробити Україну чистою» – і 
дістали подвійні враження. 
Незважаючи на офіційно ро-
бочий день, упорядкувати зе-
лену зону на київській Обо-
лоні біля Дніпра зібралося ба-
гато люду. Спільними зусил-
лями ми заповнили пляш-
ками, обгортками, одноразо-
вим посудом та іншим мотло-
хом цілий причеп до трактора. 
Та водночас берег виявився 
настільки засміченим, що на-
ших сил просто забракло. 
Найприкріше – вразила па-
сивність місцевих мешканців, 
які байдуже тягнули повз нас 
до води пакунки з їдлом та 
ящики з пивом. Сподіваюся, 
хоч хтось із них того дня при-
брав за собою сміття. 

ПРЕКУРСОРИ, БЛІН
Нещодавно в науковому інсти-
туті, де працює моя знайома, 
правоохоронці шукали пре-
курсори – речовини, котрі 
можна використовувати для 
виробництва наркотичних за-
собів. «Швидко покажіть, що 
ви тут ховаєте! – кричали. – 
Чого лізете до шафи? Навіщо 
вдягли кофту? Хочете щось 
утаїти?..» Залишали праців-
ники органів НДІ зі словами: 
«Ну добре, першого разу вам 
зійшло з рук…» А чи не бачили 
ви груп осіб сумнівного ви-
гляду та шприців біля 
під’їздів? Чи не чули характер-
них криків, чи не спостерігали 
кидання каміння у вікна? Іноді 
й правоохоронці реагують на 
такі симптоми, навіть когось 
«приймають», але… здебіль-
шого ненадовго. А тут… Пре-
курсори, блін! 

дАНИНА ПАМ’ЯТІ
День перемоги… Я не знав 
своїх дідів, бо один із них, 
Грицько, загинув на фронті в 
1941-му, а другий, Марко, по-
мер у повоєнний час. У мене 
був двоюрідний дід Павло, він 
воював у Червоній армії, був 
бойовим офіцером, пройшов 
війну. В дитинстві щороку я їз-
див до нього і вітав із 9 Травня. 
Він цього дня був не на гучних 
парадах, а просто сидів удома, 
інколи до нього приходили 
друзі й вони поминали поле-
глих. Колись я його запитав: 
«Діду, а скільки ти фашистів 
убив?» – і… дістав ляпаса! 
«Гівнюк той фронтовик, який 
розказує скільки людей зни-
щив, а надягти медалі діло не 
хитре! Люди вбивали людей, 
внучок, насамперед людей, 
цим не варто пишатись!»  

Андрій 
Єрмоленко
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