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Токійська гігантоманія
У 

японській столиці відкрили для відвідувачів най-
вищу в світі телевежу. Споруда заввишки 634 м діс-
тала назву Tokyo Skytree. Розробники цього велета 
розраховують на те, що він буде одним із найпопу-

лярніших визначних місць для гостей міста, які тепер мо-
жуть милуватися Токіо та його околицями (включно з го-
рою Фудзіяма) із двох оглядових майданчиків (на висоті 
350 і 450 м). На «Небесне дерево» покладають надії і як 
на донора міського бюджету: за попередніми прогно-
зами, телевежа зароблятиме на туристах $2,2 млрд за рік.

Фото: АР
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Дві важливі міжнародні події – саміт 
НАТО в Чикаго 20–21 травня та дебати з 
українського питання в Європарламенті, 
які розпочалися 22 травня (резолюція 

має бути ухвалена 24-го), – вкотре привернули 
увагу до міжнародної ізоляції, якої нинішня 
влада в Києві хоч і «не помічає», а все ж судомно 
намагається принаймні дезавуювати її, старанно 
вивчаючи вітчизняний досвід.
У Європарламенті вперше за останні кілька років 
підготовлені різними партіями проекти резолю-
ції вимагали дотримання принципів верховен-
ства права, проведення чесних та вільних парла-
ментських виборів і продовження реформ. Ідея 
централізованого бойкоту ЄС чемпіонату з фут-
болу в Україні підтримки не здобула, однак це не 
стосувалося особистої відмови від візиту на матчі 
європейських високопосадовців. Хоча персонально 
про Віктора Федоровича в документі, схоже, вирі-
шили таки не згадувати, однак тим, хто поїде до 
нас, радять уникати VIP-трибун, а відтак підкрес-

лювати його міжнародну ізоляцію. Лунали за-
клики заморозити фінансові активи «Сім’ї», а де-
путат групи народних партій Андрей Ковачев (Бол-
гарія) зазначив, що справжньою перешкодою на 
шляху Києва до ЄС є «олігархи, які не хочуть ре-
формувати Україну за європейською моделлю, а хо-
чуть зберегти її для свого збагачення».
Навіть дипломатичний у своїх висловлюваннях 
Фюле зазначив, що ілюзій стосовно України за ни-
нішньої влади він не має, але рано чи пізно в дер-
жаві відбудуться зміни, і ЄС повинен їх підтри-
мати, а отже, не можна ставити хрест на перспек-
тиві асоціації для Києва. Тому таку велику увагу 
приділено проведенню вільних та прозорих жовт -
невих виборів до парламенту, причому в резолю-
ції, схоже, таки буде чітка вимога: в них мають 
узяти участь ув’язнені нині лідери опозиції.
Без цього не те що асоціація з ЄС, а навіть припи-
нення демонстративної ізоляції Януковича та 
його оточення з боку європейських лідерів не від-
будеться. До речі, напередодні, під час святку-
вання Дня Європи в Україні, глава представни-
цтва євроспільноти Жозе Мануел Пінту Тейшей  -
ра поклав край спекуляціям вітчизняного МЗС 
та провладних спікерів на тему «подвійних стан-
дартів» і пояснив, чому Брюссель обирає щодо Ки-
єва більш принципову позицію, аніж щодо Мо-
скви: «Росія ніколи не приймала рішення, що 
прагне бути членом ЄС... завжди заявляла, що 
щаслива мати свою пострадянську систему, і що 
вони розвиватимуть євразійську державу».
Асиметричною відповіддю Банкової на ізоляцію з 
боку європейських лідерів стало намагання подати 
як неабияке «досягнення зовнішньої політики» ві-
зит Віктора Януковича на саміт НАТО в Чикаго, що 
відбувся напередодні. Підкреслюється, що декла-
рація Альянсу виявилася значно м’якшою, аніж 
можна було очікувати, хоч і вказала на вибіркове та 
політично мотивоване правосуддя й вимагала га-
рантувати проведення вільних виборів восени.
Однак насправді Януковича запросили до Чикаго 
як главу держави–учасниці операції в Афганістані 

У Баку почався пісенний 
конкурс «Євробачення»

КНДР відновила роботи 
на реакторі, який 
можуть використати для 
виготовлення ядерної 
зброї

У Києві презентовано 
Музей шістдесятництва

17 травня 18 травня 19 травня

Слідами Кучми?

Автор:  
Олександр 

Крамар
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Турецьке військо 
під проводом 
султана Мехмеда II 
захопило 
Константинополь

Друга англо-бурська 
війна закінчилася 
підписанням у Преторії 
мирного договору

За результатами 
Бухарестського миру з 
Османською імперією 
Росія здобула Бессарабію 
з гирлом Дунаю

28 травня 1812 року 29 травня 1453 року 30 травня 1982 року 31 травня 1902 року

Іспанія вступила 
до Північно -
атлантичного 
альянсу

ISAF (адже вона приваблює дедалі менше країн). 
Натомість під час саміту українського президента 
проігнорували більшість учасників, а ті, хто таки 
погодився на рандеву, намагалися використати 
його як привід для критики (як це зробив поль-
ський президент Броніслав Коморовський). Тож 
аби зберегти обличчя, Вікторові Федоровичу до-
велося переконувати, що «крім офіційних зустрі-
чей багато було неформальних». 
Схоже, в умовах дедалі помітнішої міжнародної ізо-
ляції Янукович намагається користуватися такти-
кою пізнього Кучми, який вирішив компенсувати її 
демонстрацією «практичної допомоги» НАТО,  
спрямувавши наш контингент в Ірак. У Чикаго було 
оголошено про готовність розширити участь Києва 
в операції Альянсу в Афганістані, а також щороку 
виділяти Кабулу по 4 млн грн допомоги. Українська 
сторона виступила за приєднання до нового про-
екту НАТО «Інтелектуальна оборона» у сферах ра-
кетобудування, виробництва броне- й радіотехніки. 
Напередодні саміту Янукович звернувся до Верхов -
ної Ради по дозвіл на допуск іноземних військових 
підрозділів, зокрема для участі в українсько-
американських навчаннях «Репід Трайдент-2012» 
та «Сі Бриз-2012». Пригадується, перед президент-
ськими виборами 2004 року Леонід Кучма часто го-
ворив про важливість «спадкоємності» державної 
політики. Звісно, йшлося і про сумнозвісну «багато-
векторність». Якщо це так, то політика декларатив-
ного «нейтралітету» за певних обставин може бути 
знову замінена декларуванням курсу на вступ до 
НАТО, як це вже було 2003 року, коли ПР за 
прем’єрства нинішнього президента проголосувала 
за відповідне рішення. Тоді поштовхом стала ситуа-
ція довкола Тузли. З огляду на заморожений стан 
українсько-російських відносин, що його засвід-
чили візит Януковича на неформальний саміт СНД 
(див. № 20/2012) та чимдалі більша «войовни-
чість» офіційного Києва у газовому питанні, а також 
заявлені на найближчу каденцію геополітичні пріо-
ритети Путіна, схоже, залишається чекати, щó ж 
саме стане Тузлою-2, і коли це відбудеться.

Саміт без розширення
Чиказький саміт НАТО ознаменувався домовленостями між краї-
нами–членами Альянсу щодо графіків завершення військової місії в 
Афганістані, питання розширення організації, а також програми 
протиракетної оборони в Європі. Припи-
нення бойових операцій в Афганістані та 
повне виведення військ Альянсу з країни 
заплановано завершити до 31 грудня 
2014 року. Держсекретар США Гілларі 
Клінтон зробила заяву про те, що саміт 
НАТО в Чикаго має стати останнім, на 
якому не відбулося розширення цієї органі-
зації. Наймовірніше, на наступному заході, 
який відбудеться 2014 року, новими чле-
нами Альянсу можуть стати Македонія, 
Боснія і Герцеговина, Чорногорія та Грузія. 
Умовою членства останньої, однак, є вирі-
шення суперечок із Росією щодо Південної 
Осетії та Абхазії. Завершити створення сис-
теми ЄвроПРО заплановано на 2018 рік.

Теракт у Ємені під час 
репетиції військового 
параду. Вбито 96 осіб. 
Відповідальність узяли 
на себе ісламісти

Землетрус на пів-
ночі Італії. Семеро 
загиблих, 50 пора-
нених 

Військова хунта у 
Гвінеї-Бісау склала 
повноваження на користь 
цивільного уряду

20 травня 21 травня 22 травня
Міліція провела 
обшук в Українському 
інституті промислової 
власності (Укрпатент)

23 травня
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Прописка повертається
Верховна Рада з ініціативи регіоналів внесла зміни до Закону «Про сво-
боду пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», від-
повідно до яких багатьом громадянам доведеться примусово реєстру-
ватись у місцях, де вони перебувають понад місяць. По суті, це означає 
повернення до радянського інститут прописки для таких категорій 
громадян: особи призовного віку (чоловіки 16–25 років), ті, хто мають 
майнові зобов’язання, накладені судом (аліменти, непогашені штра-
фи), або ж кредитні – перед банками. Крім того, парламент запрова-
див обов’язкову реєстрацію місця проживання дітей після державної 
реєстрації їхнього народження. Узаконені командно-адміністративні 
заходи щодо реєстрації більше нагадують аналогічні правила в РФ, 
де навіть свого громадянина можуть випровадити з великого міста 
через відсутність документів на проживання. Ухвалені поправки до 
Закону «Про свободу пересування…» охоплюють чисельні прошарки 
українського суспільства: фактично всі молоді чоловіки, позичальни-
ки банків (також здебільшого молодь) тепер мусять реєструватись у  
ЖЕКах і сільрадах населених пунктів, у яких перебуватимуть понад 
місяць. Такий інструмент адмінтиску влада може використати як 
превентивний метод проти масових акцій протесту: позбавити бага-
тьох молодих громадян права перебувати, наприклад, у Києві без на-
явності реєстрації, обов’язковість якої, до того ж, може відкрити нові 
корупційні горизонти для дрібного муніципального чиновництва.



Опозиція попереду
Якби вибори до Верховної Ради відбувалися на початку 
травня, перемогу здобув би спільний список партій 
«Батьківщина» та «Фронт змін». Про це свідчать ре-
зультати опитування, проведеного соцгрупою «Рей-
тинг». Об’єднана опозиція більш як на 3% випереджає 
правлячу партію, однак сукупний ефект є на 5% мен-
шим, ніж до злиття. Також соціологи фіксують зростан-
ня апатії у виборців – за два місяці кількість громадян, 
готових прийти на дільниці, 
зменшилась від 45% до 34%.

За даними Соціологічної групи «Рейтинг» 

Березень 2012 
Травень 2012

25,6%

22,0%

9,2% 7,6%7,4%7,2%

21,3%«Батьківщина» 

20,9%

«Фронт змін» 

9,9%

«Батьківщина»
(разом із «Фронтом 

змін» та ін.)

Партія 
регіонів

«УДАР 
Віталія Кличка»

КПУ

23 млн грн 43% українських студентів5 хв 30 с
витрачають депутати Верховної Ради на 
розгляд одного законопроекту. Такі об-
рахунки навели представники опозиції

витратить Україна на промо-ролики 
Євро-2012 на іноземних телеканалах

лояльно ставляться до корупції у вишах. 
Дослідження GRECO

ОЛеГ СКРиПКА
прогнувся
Музикант похвалив ни-
нішнього президен-
та, який, на його 
думку, провадить 
ефективніший еко-
номічний менедж-
мент, ніж Вік  тор 
Ющенко.

5 ОБЛиЧ МАйже СеРйОЗНО

Олександр-спадкоємець

РейТиНГ

ОКСАНА ЗАБУжКО
рятує націю?
«Мене вважають «моральним ав-
торитетом», і я мушу, 
як я часом кажу іро-
нічно, весь час ряту-
вати націю», – зая-
вила письменниця в 
інтерв’ю австрій-
ському виданню 
Der Standart.

БРОНІСЛАВ 
КОМОРОВСьКий  
побачив загрозу
Польський президент 
під час зустрічі з Яну-
ковичем заявив, що 
вважає політику сво-
го українського коле-
ги загрозою для євро-
інтеграції України.

ВЛАДІМІР МЄДІНСКІй
міністр-агітатор
Очільником Мінкульту Росії при-
значено скандально-
го історика, відомо-
го антиукраїнськими 
й антиєвропейськи-
ми випадами, а та-
кож прихильністю до 
сталінської геополі-
тики.

ДМиТРО ТАБАЧНиК
мислить стереотипами 
На думку міністра освіти і науки, в 
аспірантурі й магістратурі 
навчаються дівчата «з 
менш привабливою 
модельною зовнішніс-
тю». За висловлюван-
ня свого підлеглого ви-
бачився навіть Мико-
ла Азаров.
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Опозиція попереду
Якби вибори до Верховної Ради відбувалися на початку 
травня, перемогу здобув би спільний список партій 
«Батьківщина» та «Фронт змін». Про це свідчать ре-
зультати опитування, проведеного соцгрупою «Рей-
тинг». Об’єднана опозиція більш як на 3% випереджає 
правлячу партію, однак сукупний ефект є на 5% мен-
шим, ніж до злиття. Також соціологи фіксують зростан-
ня апатії у виборців – за два місяці кількість громадян, 
готових прийти на дільниці, 
зменшилась від 45% до 34%.

За даними Соціологічної групи «Рейтинг» 

Березень 2012 
Травень 2012

25,6%

22,0%

9,2% 7,6%7,4%7,2%

21,3%«Батьківщина» 

20,9%

«Фронт змін» 

9,9%

«Батьківщина»
(разом із «Фронтом 

змін» та ін.)

Партія 
регіонів

«УДАР 
Віталія Кличка»

КПУ

36% українців87 нових мільйонерів
з’явилося на Донбасі протягом 
року. Загалом у регіоні мешкають 
249 осіб з річними доходами 
понад 1 млн грн.

жодного разу не виїжджали 
за межі свого регіону. Дані 
опитування КМІС

В
ін не Ілля Муромець із давньої казки, а простий стар-
ший син простого президента України. Олександр Яну-
кович сказав про це журналістам, котрі цього тижня по-
цікавились у нього, чи не пов’язаний неймовірний успіх 

його бізнесу з татусевими можливостями. «Це штучно формо-
вана думка», – відрубав він. Адже, мовляв, очолювана ним ком-
панія МАКО свою діяльність розпочала ще до інавгурації Вікто-
ра Януковича. Тож він не легендарний богатир, котрий «лежав 
довгі роки, а потім різко почав діяти», а людина, яка сама себе 
зробила.
Залишмо таке тлумачення відомого фольклорного сюжету на 
совісті дипломованого стоматолога. Цікавішими є деталі бізнес-
кар’єри пана Олександра, що їх розкопали ЗМІ. Компанія сина 
Януковича, яка головним профілем діяльності має будівництво, 
могла дістати «допінг» для зростання й за часів неодноразово-
го таткового прем’єрства. Зокрема, вона дуже активно почала 
«підійматись» саме наприкінці 2006 року, коли Віктор Федоро-
вич удруге очолив уряд. Саме відтоді, як стверджують злі язи-
ки, афільовані з МАКО фірми, поступово здобули контроль над 
«Межигір’ям» та сотнями гектарів лісів під Києвом, нині закри-
тими від простих смертних. А крім того, над цілою набережною 
в кримській Балаклаві. Щоправда, для повнішої відповідності 
билинному образові Олександру Вікторовичу варто було при-
ватизувати ще Києво-Печерську Лавру, де, як свідчить легенда, 
був похований історичний прототип Іллі.

Олександр-спадкоємець

ф
о

т
о

: а
н

д
р

ій
 л

о
м

а
к

ін
, м

а
к

с
 л

є
в

ін

КОРОТКО

«Братський» погром
18 травня Верховний суд РФ ліквідував цен-
тральну координаційну організацію тамтеш-
ньої української національної меншини – 
Об’єднання українців Росії. За словами адво-
ката ОУР, Аліма Жґульова, приводом до цього 
стали звинувачення екс-співголови організа-
ції Валерія Семененка в тому, що під час тим-
часової паузи в її діяльності він нібито висту-
пав від її імені в російських ЗМІ. В ОУР із прису-
дом не згодні. «Ми подаватимемо апеляцію, але 
я не вірю в перспективу», – заявив заступник 
голови об’єднання Віктор Гіржов. Він розпо-
вів Тижню, що вже триває робота зі створення 
альтернативної структури. «Варіантів назви на-
разі багато, ми ще визначимося. Може, Асоціа-
ція українців Росії абощо. Частина наших керів-
ників вважає, що треба сформувати «Просвіту». 
Але це була б більш культурологічна організа-
ція, не здатна захистити прав українців. Така 
структура може бути у складі ОУР, але не здатна 
його замінити». На думку адвоката Жґульова, у 
спільноти, альтернативної Об’єднанню, можуть 
виникнути ті самі проблеми. Український рух у 
Росії переслідують уже не перший рік.

Корупційне «срібло»
Міжнародна аудиторська компанія Ernst&Young 
оприлюднила опитування топ-менеджерів 
щодо корупції в їхніх країнах. За підсумками 
дослідження, найбільш корумпованими визна-
но Колумбію, Україну та Бразилію. Третина з 
опитаних у 43 державах 1700 керівників фірм 
переконані, що в них на батьківщині поширене 
хабарництво. Із 400 респондентів-фінансистів 
про згоду дати «на лапу» задля убезпечення біз-
несу заявили 15%, іще 4% готові заплатити, щоб 
приховати фінансові показники.

Белград: правим курсом 
до Європи
У другому турі президентських виборів у Сербії 
переміг правий кандидат Томислав Ніколич. Він 
обійшов на 3% попереднього лідера Бориса Та-
дича, який визнав свою поразку й навіть приві-
тав конкурента. Деякі аналітики в країні назвали 
таку зміну влади «політичним землетрусом», – 
очевидно, маючи на увазі політичне минуле Ні-
колича, який свого часу був активістом ради-
кальних націоналістичних організацій. Однак 
його нинішня платформа доволі поміркована: 
він має намір продовжувати курс європейської 
інтеграції і на 
підтверджен-
ня цієї позиції 
вже в перебігу 
електоральної 
кампанії почав 
налагоджува-
ти стосунки з 
представника-
ми Євросоюзу.
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Великий німий
ж

урналіст упіймав шахрая за руку: той 
украв $150 млн на одній-єдиній обо-
рудці з нафтовою вишкою. Перша реак-
ція зловленого: «Медійник продажний, 

хтось йому заплатив за публікацію». Загалом 
внутрішній світ нечистих на руку людей мені до 
відомої частини тіла, але тут раптом стало цікаво: 
він справді в це вірить? Авжеж, вірить.
Раціональна людина зі світу матеріальних сто-
сунків, які склалися в Україні, не припускає, що 
преса здатна керуватися власною логікою, а не 
виконувати чиєсь замовлення – конкурентних 
політиків або ворожого бізнесу. Найгірше те, що 
в це не вірить і типовий споживач друкованого 
слова: він заздалегідь упевнений, що всі газети, 
журнали та інтернет-ресурси існують виключно 
заради того, щоб доїти замовників і дурити го-
лову читачам. Інших функцій в очах сучасного 
українця не передбачено.
А які ж вони, ці функції, насправді? Не розважати 
обивателя – для цього існують шоу «Голос кра-
їни» та «Розсміши коміка». І навіть, хоч як це 
дивно, не інформувати про землетрус в Італії, 
точніше, не це передусім, по-
при формальне визначення 
«Засоби Масової Інформації». 
Преса є органом, за допомо-
гою якого народ усвідомлює 
себе, знаходить і визначає 
свої проблеми. Ні, є ще й інші 
способи артикуляції, напри-
клад зібрання, мітинги, мис-
тецькі практики, міський 
фольклор, зрештою – Май-
дан. Але мистецтво оперує за-
шифрованими посланнями, що їх не всі захо-
чуть розгадувати, а на Майдані надто га-
мірно, тому голос здебільшого звучить як фаль-
цет. Мас-медіа висловлюють те, чого в інший спо-
сіб не висловиш.
Чи снилося вам колись жахіття: на вас насува-
ється щось страшне, а ви не можете поворухну-
тись? І головне – несила промовити ані слова – 
горло паралізоване… Так почувається суспіль-
ство, позбавлене можливості висловитися. Не 
вигукнути, не вилаятися, а знайти потрібні 
слова. Не назвавши проблеми, її не усвідомити, 
не усвідомивши – не усунути. Преса – ось голос 
країни. Кажуть, на Сході це відбувається в ін-
ший спосіб: базар, мечеть… І як результати? Вра-
жають? Західна цивілізація еволюційним шля-
хом виробила відповідний орган суспільного ор-
ганізму. Він працює. Замінити його поки що не 
може ніщо: ані анекдоти, ані посиденьки на 
кухні чи в кнайпі, ані рок-балада, реп-
скоромовка, бардівська пісня.

А як же блогосфера? Адже в різного формату 
інтернет-щоденниках, соціальних мережах тощо 
люди так само й іноді навіть гостріше висловлю-
ються з актуальних питань, обговорюють бо-
льові точки, координують громадську думку й 
навіть домовляються про спільні дії. І все-таки 
масова практика кількох років існування цього 
феномену доводить, що в аматорському режимі 
такий механізм працює на рівні замінника, пе-
репрошую, милиць. Сто самодіяльних цілителів 
не замінять одного дипломованого лікаря. У ме-
дійній сфері навіть кваліфікований фахівець із 
певного питання програє журналістові саме 
тому, що останній виконує (точніше, має викону-
вати) роль незалежного, незаангажованого меді-
ума, себто посередника. Він – фільтр, він – га-
рант верифікації, він – фактор довіри (якби ж 
то!) Ця машина працює саме так і не інакше: без 
посередника комунікація не відбувається, отже, 
народ німіє.
Чекайте, складається порочне коло: без вільної 
преси немає повноцінного громадянського сус-
пільства, а без громадянського суспільства не-

має запиту на вільну пресу! 
Чому в країнах сталої демо-
кратії наклади навіть серйо-
з них газет сягають семи-
значних цифр, а в Україні 
тираж у півсотні тисяч при-
мірників (до речі, не під-
тверджений нічим, окрім 
заяв редакції) – стеля? Не-
вже тому лише, що посттота-
літарні нації об’ї лися офі-
ційних газет штибу Völkis-

cher Beobachter та «Прав  ди»? Неправда, під 
час перебудови зголоднілі громадяни спо-

живали друковане слово мільйонами екземпля-
рів. А потім? А потім переконалися, що газети й 
журнали, телеканали й сайти – не більш як на-
ростки бізнес-імперій, а самі журналісти – ли-
шень сержанти в цій ієрархії, причому не надто 
сумлінні. За хабар вони продадуть хоч танк… 
перепрошую, шпальту.
І де вихід? Це предмет розмови не в коротенькій 
колонці, проте дуже загальна відповідь може 
бути одна: починати із себе, інакше дилема 
курки та яйця остаточно зіб’є з пантелику. Якщо 
вже так сталося, ЗМІ мають довести суспільству 
свою спроможність бути… хай не об’єктивними 
(це значною мірою умовність і фікція), але не-
про-даж-ни-ми. Вважайте, що таке побажання 
на межі ідеалізму та ідіотизму, але саме це той 
кінчик мотузочки, за який доведеться смикати, 
щоб розв’язати величезний вузол головної про-
блеми. Проблеми на ім’я «Україна». 

ПРеСА Є ОРГАНОМ, ЗА 
ДОПОМОГОю яКОГО 
НАРОД УСВІДОМЛюЄ 

СеБе, ЗНАХОДиТь І 
ВиЗНАЧАЄ СВОї 

ПРОБЛеМи

Автор:  
юрій 

Макаров
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Запасний варіант
Дедалі більші сумніви Банкової в можливості зберегти владу за 
результатами парламентських і особливо президентських виборів, 
схоже, змушують її активніше розробляти альтернативні сценарії, 
ключову роль серед яких посідає зміна конституційного ладу

17 травня завершився про-
цес формування Конс -
титуційної асам  блеї, що 
стартував на початку 

року. Згідно з указом Віктора 
Януковича вона буде спеціальним 
допоміжним органом при прези-

дентові, що здійснюватиме підго-
товку змін до Конституції. Очо-
лив її до недавнього часу палкий 
прихильник нині репресованої 
Юлії Тимошенко Леонід Кравчук. 

Вочевидь, призначення 
Крав  чука формальним керівни-

ком Асамблеї мало би певною 
мірою завуалювати цілковиту 
підконтрольність цього органу 
Банковій, подати його як таку 
собі «раду політично незаанга-
жованих фахівців та громад-
ських діячів», а відтак створити 
враження, що в процесі підго-
товки конституційних змін вона 
діятиме виключно, як наполе-
гливо запевняє Леонід Макаро-
вич, «відповідно до корінних ін-
тересів українського народу». 

Однак насправді склад 
Асамблеї сформований із людей, 
більшість яких або перебувають 
у безпосередньому підпорядку-
ванні владній вертикалі, або з 
різних причин будуть неспро-
можні у разі потреби опиратися 
тиску з боку Банкової. Секрета-
рем цього органу стала радник 
Віктора Януковича та керівник 
Головного управління з питань 
конституційно-правової модер-
нізації АП Марина Ставнійчук. 
Решта членів – співробітники 
Національної академії наук, га-
лузевих академій та академічних 
наукових установ, інших нау-
кових установ і вищих навчаль-
них закладів, «профільних гро-
мадських організацій та неза-
лежних експертно-аналітичних 
центрів», але тільки з числа тих, 
які «у встановленому Концеп-
цією формування та організації 
діяльності Конституційної асам -
блеї порядку внесли президен-
тові України до 16 квітня 2012 
року свої пропозиції». 

До речі, Кравчук мріє про 
залучення до розробки нового 
проекту Основного Закону оді-
озного Віктора Медведчука... 

До складу Асамблеї, за заду-
мом, мали увійти представники 
політичних партій включно з 
опозиційними. Проте останні 
від перспективи легітимізувати 
своєю участю діяльність влад-
ного органу, в якому вони мали 
б мізерну присутність (5–6%), 

Автор: 
Олександр 

Крамар

ПРАЦЕВЛАШТУВАВСЯ.  
Під прикриттям  

Леоніда Кравчука влада 
готує зміни до Конституції
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АСАМБЛея ПОТРІБНА 
БАНКОВІй, щОБ ОБІйТи 
МОНОПОЛІю ПАРЛАМеНТУ 
НА ЗМІНи ДО КОНСТиТУЦІї

відмовилися ще взимку. Леонід 
Кравчук тоді «на людях» відре-
агував на цей крок вельми скеп-
тично, мовляв, і без вас обійде-
мося, «для п’яти партій є квота 
на представництво. Якщо їх 
(представників опозиційних 
партій. – Ред.) не буде, то не 
буде 100 членів, а буде 95. Але 
це зовсім не означає, що Кон-
ституційна асамблея не працю-
ватиме». 

Формально він, звісно, має 
рацію: Асамблея працюватиме, 
однак результат її діяльності ду-
маюче суспільство сприйматиме 
не як результат певного гро -
мадсько-політичного загально-
національного консенсусу, а на-
самперед як черговий підготов-
лений для нинішнього прези-
дента проект змін державного 
ладу. На тлі жонглювань Кон-
ституційним Судом, що спосте-
рігаються в країні протягом 
останніх двох років, це вже, ма-
буть, нікого не здивує.

Після оприлюднення указу 
в опозиції підтвердили, що на-
міру делегувати своїх представ-
ників до органу з гучною на-
звою «Конституційна асамб-

лея» не мають, інтерпретують її 
як «неконституційний орган», 
наголошуючи на тому, що вона 
є внутрішньою службою Адмі-
ністрації президента, і вихо-
дять із того, що за нинішнього 
Основного Закону змінювати 
його можна лише у Верховній 
Раді, а отже, такі консульта-
ційні асамблеї мають створюва-
тися при парламенті. 

Хоча Леонід Макарович і 
запевняє, що Асамблея розро-
блятиме, а не ухвалюватиме 
рішен  ня про зміну конститу-
ційного ладу, відтак не підмі-

нятиме парламент, проте, ціл-
ком імовірно, на Банковій, як і 
за часів Кучми та Ющенка, за-
думували її як механізм, що 
якраз мав би дати можливість 
подолати монополію ВР на вне-
сення змін до Конституції. На-
приклад, виніс  ши проект но-

вого Основного Закону на рефе-
рендум та зробивши парламент 
поступливішим. 

Як довів попередній досвід, 
наприклад, конституційного ре-
ферендуму, організованого Ад-
міністрацією Кучми 2000 року, 
за включення до проекту кіль-
кох популістських пунктів та на-
лежної інформаційної під-
тримки, отримати потрібне «за» 
на користь нової «розробленої в 
інтересах усього народу» Кон-
ституції, можна майже напевно. 
При цьому нічого не завадить 
включити до такого проекту 
кілька непомітних широкому за-
галу (серед якого, за даними 
соц опитувань, 80% ніколи не 
читали Основного Закону), але 
принципових змін. 

Проте відмінність від спроб 
попередніх президентів змінити 
конституційний лад в обхід пе-
редбаченої чинною Конститу-
цією процедури полягатиме в 
тому, що тоді для цього не було 
достатньої «політичної волі» й 
існували «гальма» у вигляді 
чутливості до міжнародної ре-
акції. У нинішнього гаранта такі 
«забобони» відсутні. 

зміни До конституЦіЇ|ПоЛІТИКА



Вибори-2012:  
ризики для влади
Узявши курс на формування пропрезидентської більшості в новому 
парламенті методами десятирічної давнини, архітектори режиму 
прирікають себе на повторення подій 2004-го

П
роблеми і ризики, які 
очікують на найближ-
чих парламентських ви-
борах та після них ни-

нішню опозицію, означені вже 
давно. Однак з не меншими 
може зіткнутися влада. Щоб 

сформувати у нинішньому пар-
ламенті більшість під новоо-
браного президента Віктора 
Януковича без дострокових ви-
борів, Банкова зруйнувала 
усталений після Помаранчевої 
революції та грудневої політре-

форми 2004 року порядок ре-
чей. Для цього знадобилося рі-
шення Конституційного Суду, 
яке дозволило «тушкування» 
парламенту під сильного, а 
скасування політреформи вза-
галі позбавило меж уяву окре-

Автори: 
Олександр 

Крамар, 
Олександр 
Михельсон

УРОКИ МИНУЛОГО. 
Створена під тиском адмінресурсу 
штучна «більшість» швидко змінює 
орієнтацію в критичний момент
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ЗА НиНІШНьОї КОНСТиТУЦІї  
У РІЗНиХ ГРУП ВПЛиВУ В ПР  
Не БУДе жОДНиХ ПеРеШКОД,  
щОБ ВиОКРеМиТиСя

мих парламентаріїв про опти-
мальну конфігурацію та трива-
лість життя окремих депутат-
ських об’єднань (не принци-
пово фракцій чи груп). Відно-
вивши виборче законодавство 
часів пізнього Кучми, щоб збе-
регти шанс на створення про-
президентської більшості за 
рейтингу, нижчого ніж 20%, 
влада завершила реставрацію 
політичної системи, яка скла-
лася в Україні на початку 
2000-х років. Проте така біль-
шість, як доводить український 
досвід, не вирізняється ні стій-
кістю, ні тим паче продуктив-
ним потенціалом.

ПРиВиД «ЗАЄДУ»
10 років тому в Україні відбу-
лися парламентські вибори за 
змішаною системою, які за пар-
тійними списками впевнено 
виграли опозиційні сили. 
«Наша Україна» Віктора 
Ющен ка та «Батьківщина» 
Юлії Тимошенко отримали по-
над 31%, а провладні «За ЄдУ!» 
і СДПУ(о) – 18%. Проте протя-
гом квітня – травня за актив-
ною участю лідера СДПУ (о) Ві-
ктора Медведчука (незабаром 
винагородженого за це кріслом 
голови Адміністрації прези-
дента) вдалося сформувати пе-
реконливу пропрезидентську 
більшість із депутатів-мажо ри-
тар ників (як правило, бізнес-
менів, дуже вразливих до «ар-
гументів» податкової та інших 
силових органів), а також за ра-
хунок нестійкої частини нашо-
українців. Штучно збита під 
фактично єдиний за тогочас-
ною (і нинішньою) редакцією 
Конституції центр сили (Бан-
кову) більшість затвердила спі-
кером очільника списку «За 
ЄдУ!» Володимира Литвина, 
обрала віце-спікерів, поділила 
комітети й… розповзлася в 
окремі депутатські «квартири» 
за інтересами. 

При цьому йшлося не лише 
про партійні клуби (сама «За 
ЄдУ!» була створена з чотирьох 
партпроектів). Велике зна-
чення мали й інші чинники. 
Мажоритарники, наприклад, 
могли об’єднуватися за терито-
ріальною ознакою (нинішній 
голова фракції ПР Олександр 
Єфремов, який тоді керував 
Луганською областю, напевне, 
досі з ностальгією згадує депу-
татську групу «Народний ви-

бір» – першу й останню спробу 
«луганських» парламентаріїв 
вийти з тіні донецьких товари-
шів). Свої фракції або групи на-
магалися отримати й най-
більші олігархи. Так, Віктор 
Пінчук міг похвалитися цілою 
«Трудовою Україною» – повно-
кровною фракцією тієї самої 
партії, яка за подальше десяти-
ліття пережила цілу низку пер-
турбацій і врешті-решт пере-
йменована з «трудової» на 
«сильну», з ініціативи Сергія 
Тігіпка розчинилася в ПР. За-
кономірним наслідком цього 
стала структуризація ВР за ло-
бістськими інтересами. Усі ці 
уламки демонстрували лояль-
ність до найсильнішого на той 
момент політичного гравця – 
президента Кучми, проте рі-
вень дисципліни й оператив-
ності ухвалення рішень був об-
межений. Банкова для прове-
дення потрібних рішень му-
сила то залякувати, то, прямо 
кажучи, підкуповувати «акціо-
нерів» тих чи інших груп 
впливу. Іноді це було не так 
просто. У 2004 році в парла-

менті виникла така собі група 
«Центр» – фактично клуб во-
рогів Віктора Медведчука. 
«Центристи» – 17 осіб – зая-
вили про вихід із прокучмів-
ської більшості. Для декого 
фронда вилилась у кримі-
нальні справи (наприклад, 
батька такого собі центриста 
Михайла Добкіна, навіть зааре-
штували, проте після виходу 
останнього з групи все обі-
йшлося). 

За нинішньої Конституції і 
регламенту Верховної Ради 
цілком можливе повторення 
такого сценарію. Напруження 
між основними групами 
впливу в ПР посилюється, хоча 
поки що за традиціями цієї по-
літсили і залишається пере-
важно прихованим від широ-
кого загалу. Нещодавно назов ні 
прорвалися певні вияви кон-
флікту між досить наближе-
ними до президента Дмитром 
Фірташем та Юрієм Іванющен-
ком, з одного боку, та креату-

рою його старшого сина Олек-
сандра Януковича головним 
податківцем Олександром 
Клименком – з іншого. Дже-
рела в Кабміні навіть ствер-
джували, що незабаром мож-
ливе його звільнення з посади. 
Водночас, за іншою інформа-
цією, «першим на звільнення» 
є начебто пов’язаний із Юрієм 
Іванющенком міністр АПК Ми-
кола Присяжнюк (він, нібито 
вирішуючи свої бізнес-
питання, не врахував інтересів 
«вищестоящих»). У серйозному 
конфлікті з кимось зі «своїх» і 
заступниця голови АП Ірина 
Акімова – вона вельми емо-
ційно відреагувала на пошире-
ний проти неї, як вона заявила, 
компромат людьми, наближе-
ними до гаранта (історія про 
начебто вилучені в неї у ні-
мецькому аеропорту незаде-
кларовані $100 тис.). Не до 
кінця зрозумілою залишається 
і ситуація з екс-віце-прем’єром 
Андрієм Клюєвим – після при-
значення його секретарем 
РНБО він втратив позиції у 
владі чи навпаки.

Не має хваленої регіона-
лами монолітності партії влади 
і в провінції. Наростає невдово-
лення в її місцевих організа-
ціях у південно-східних регіо-
нах. Залучення до неї нових 
людей у Центральній і Захід-
ній Україні та їх включення до 
партійного списку ще більше 
розмиють обличчя згаданої 
політсили. За нинішньої Кон-
ституції у різних груп впливу, 
присутніх у ПР, не буде жодних 
перешкод, щоб виокремитися і 
створити власну групу. За пев-
них обставин таким шляхом 
можуть піти ображені на владу, 
зокрема спонсори тих, хто не 
отримає місця в партійному 
списку, адже їх на всіх не виста-
чить – коло претендентів за 
останні два роки значно роз-
ширилося, в тому числі за ра-
хунок «тушок». Під питанням і 
стійкість останніх, які, ймо-
вірно, принаймні частково 
таки будуть включені до 
списку, однак можуть вияви-
тися слабкою ланкою за 
першого-ліпшого моменту. 
Литвинівці (якщо їм так чи 
інакше – за списком ПР чи за 
мажоритарними округами – 
таки вдасться пройти до парла-
менту) та комуністи, уже бу-
дучи «кинутими», шукатимуть 

Здобувши на вибо-
рах до парламенту 

2002 року під-
тримку  

18% 
виборців, партія 

влади завдяки ма-
жоритарникам і 

«тушкам» з інших 
політичних сил 

сформувала впев-
нену більшість, 

лави якої постійно 
поповнювались, 

але після поразки 
Януковича на вибо-

рах президента у 
2004-му швидко 
перебудувалася 
під нового пере-

можця
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шляхи продовження свого по-
літичного життя в новій полі-
тичній реальності. З одного 
боку, позірна перемога Банко-
вої на виборах змусить їх бути 
обережнішими, щоб не допус-
тити цементування режиму, за 
якого їхня роль може вияви-
тися ще меншою, ніж була у 
2011–2012 роках, з іншого – ті 
самі комуністи матимуть зна-
чно кращу пропорцію з ПР за 
партійними списками, ніж те-
пер (можливо, навіть 1:3) і, не 
виключено, золоту акцію в 
майбутній більшості. 

МАжОРиТАРНА ПАСТКА
На початку 2000-х окремою 
проблемою для влади були ма-
жоритарники як такі. Парла-
ментські кореспонденти часів 
пізнього Кучми пам’ятають по-
стійні ремствування заможних 
і впливових, але позафракцій-
них одномандатників на своїх 
партійних колег, які, мовляв, 
нехтують їхнім статусом і пра-
вами. Почасти йшлося про такі 
банальні речі, як кабінети в бу-
дівлях ВР. Але бували й серйоз-
ніші камені спотикання. Не в 
останню чергу саме через ма-
жоритарників Кучма та Мед-
ведчук так і не змогли до Пома-
ранчевої революції протиснути 
через парламент «політре-
форму», яка в підсумку відбу-
лася лише за згоди Ющенка як 
елемент публічної частини 
його угоди з Леонідом Данило-
вичем. До гарячої зими 
2004/05 року реформа кілька 
разів вносилась у Верховну 
Раду для остаточного ухва-
лення, причому вперше ще у 
квітні. Але постійно наража-
лася на глухий опір. Якщо вірні 
соратники і Ющенка, і Януко-
вича вважали її непотрібною, 
бо вірили в перемогу своїх кан-
дидатів на президентських пе-
регонах, то чимало мажоритар-
ників виступали проти перед-
ба  ченої політреформою 
про пор ційної системи виборів. 
І таки успішно її «валили»: 
дехто в день вирішального го-
лосування міг раптово захво-
ріти, а дехто, як, приміром, ле-
гендарний Олександр Волков, 
запізнювався до зали, бо «за-
балакувався з журналістками». 

Чого варта зігнана сило-
міць більшість, остаточно 
стало зрозуміло саме в дні 
Майдану. Найвпливовіші депу-

тати, які ще навесні підпису-
вали угоду про висунення Яну-
ковича в президенти, раптом 
з’являлись у коридорах пома-
ранчевих штабів, убрані у від-
повідного кольору шалики. 
Особливо вразила готовність 
народних обранців негайно 
лягти під переможця, якого 
вони ще нещодавно картали з 
трибун як ледь не потойбічне 
зло. А за призначення 4 лютого 
2005 року першого уряду Юлії 
Тимошенко віддали голоси 375 
парламентаріїв, зокрема біль-
шість членів фракції ПР та 
СДПУ (о)! З не меншим захва-
том голосували тоді депутати й 
за призначення міністрів та гу-
бернаторів, попри те що вони 
відбулись одразу ж після при-
значення прем’єр-міністра, а 
згідно з процедурою спочатку 
їхні кандидатури мав подати 
Ющенкові саме повноважний 
прем’єр. 

Після відновлення мажори-
тарної системи провладні (на 
сьогодні) мажоритарники, ви-
сунуті окремими ФПГ, можуть 
створити власні групи, які де-
монструватимуть лояльність 
до глави держави, але, окрім 
цього, їх більше нічого не поєд-
нуватиме. Очевидним є й те, 
що за умов подальшого па-
діння рейтингів нинішнього 
президента та Партії регіонів, 
яке тільки посилиться в разі 
активізації антисоціальної по-
літики керівництва, зумовле-

ної відкладанням низки непо-
пулярних заходів на період 
після парламентських виборів, 
провідні ФПГ можуть почати 
розробляти альтернативні ни-
нішньому режиму Януковича 
політичні сценарії. Відтак бу-
дуть зацікавлені дистанціюва-
тися у парламенті в автономні 
групи з власним політичним 
обличчям, які серед широкого 
загалу сприймалися б як сате-
літи, але аж ніяк не як 
невід’ємна складова нинішньої 
влади. Адже саме в такий спо-
сіб вони зможуть забезпечити 
собі в майбутньому порівняно 
безпроблемний перехід до та-

бору переможців за аналогією 
2005 року.

Інтриги додає активізація 
Віктора Медведчука, який був 
одним із архітекторів парла-
ментських більшостей на по-
чатку 2000-х і водночас має 
давню історію непростих взає-
мин із нинішнім керівництвом 
держави та ПР. Зокрема, за ін-
формацією Тижня, його повер-
нення в політику може бути 
пов’язане з роллю потенційного 
інтегратора проросійських депу-
татів із різних фракцій та груп 
задля посилення внутрішнього 
тиску Кремля у непростих від-
носинах із Банковою. І дуже 
схоже на те, що це і є той самий 
політичний проект Путіна в 
Україні, про який попереджали 
деякі політологи. По-суті, йти-
меться про модифіковану версію 
відомої погрози нового-старого 
російського президента Януко-
вичу: «Якщо ви не дружите з 
нами, тоді електорат не дружи-
тиме з вами». Валерій Конова-
люк, який восени 2011-го вже 
намагався створити проросій-
ську «міжфракційну групу» за 
вступ до Митного союзу, схоже, 
виявився недостатньо ефектив-
ним для цієї ролі.

Чимало з тих людей, які на-
прикінці року спробують сфор-
мувати більшість довкола полі-
тичної сили, реальний рівень 
підтримки якої в суспільстві 
уже давно упав нижче 20%, 
ніби мали б добре пам’ятати усі 
ризики, які нестиме реставра-
ція політичної архітектури ча-
сів пізнього Кучми. Напевно, 
їм не бракує і розуміння всіх 
вад такої більшості. Проте в 
нинішніх реаліях вони, схоже, 
просто не мають вибору, який 
для них зводиться до дилеми: 
віддати владу поступово після 
парламентських виборів чи 
продовжити агонію всіма мож-
ливими і неможливими мето-
дами до остаточної розв’язки у 
2015 році. Відтак інтрига, воче-
видь, лише в «режимі жор-
сткості», тобто чи зганятимуть 
емісари Банкової депутатів у 
більшість будь-якими мето-
дами, щоб досягти максималь-
ного кількісного показника, чи 
все-таки обмежаться витонче-
ними заходами, включно із по-
шуками шляхів залучення до 
більшості тих політичних сил, 
які зараз декларують свою опо-
зиційність. 

ЧОГО ВАРТА ЗІГНАНА 
СиЛОМІЦь БІЛьШІСТь,  
СТАЛО ЗРОЗУМІЛО  
В ДНІ МАйДАНУ

ЕМІСАР ПУТІНА.  
Повернення в 
політику Вікто-
ра Медведчу-
ка, одного з ар-
хітекторів пар-
ламентських 
більшостей на 
початку 2000-х 
років, може 
бути пов’язане 
з роллю потен-
ційного інте-
гратора про-
російських де-
путатів із різ-
них фракцій та 
груп задля по-
силення пози-
цій Кремля
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Шукай себе в списку юлі
У попередній моїй статті йшлося про вибори 

на Львівщині, куди зібралася висуватися 
київська журналістка Тетяна Чорновіл, на-
ївно націлившись обійти місцевого магната. 

А ось Андрій Шкіль, який уже перемагав у цьому 
окрузі, навіть сидячи за ґратами, вирішив схова-
тися за списками. Є така тиха підозра, що місце 
програшного кандидата було куплено заздалегідь. 
І в цьому полягав мій крик душі.
«Наш атвєт Чемберлену» не забарився. Олексій 
Шалайський на сайті «Наші гроші» вмить розро-
дився блогом під вишукано дотепною назвою 
«Юрій Винничук. Тварина. Амінь».
Починає свою репліку він з відвертої брехні у стилі 
тов. Ґеббельса. Спритно підтасувавши фразу «Су-
тенер наказав – дівка лягає», яка стосувалася 
Львівщини, зробив недвозначний висновок: «Чо-
ловік на прізвище Юрій Винничук написав у жур-
налі «Український тиждень»... що журналістка Те-
тяна Чорновіл – курва».
Чесно кажучи, я навіть про Цибулька нічого подіб-
 ного не писав. А Тетяну вважаю прекрасною жур-
налісткою. Але ось друга брех-
 ня: «Чорновіл вибрана КОДом 
як основний кандидат по Горо-
доцькому виборчому окрузі на 
Львівщині».
Легко переконатися, що це не 
так. Тетяна впала на Львів-
щину як сніг на голову і зая-
вила, що йде від опозиції. Але 
тамтешньому КОДу так і не 
була представлена.
Депутат Львівської облради від 
«Нашої України» Олександр Старовойт заяв-
ляє: «Ніхто їй не забороняє висуватися в депу-
тати чи проводити агітацію, але називати себе 
кандидатом від КОДу як мінімум некоректно. Ке-
рівники усіх політичних сил, які були присутні на 
засіданні КОДу, сказали, що ніхто кандидатури Те-
тяни Чорновіл не подавав. Ніхто з нею перемовин 
не вів».
Тоді Тетяна змінила версію і стала посилатися на 
якийсь таємничий список, котрий нібито уклала 
Юля. Але – от лихо – ніхто того списку не бачив. 
Однак, погодьтеся, це дуже дотепно: список Юлі! 
Щось як код да Вінчі. Хто стоїть за цією спритною 
аферою, незабаром дізнаємося.
А тим часом Тетяна вже на окрузі. Зустрічається з 
виборцями. Щоправда, зустрічі ті вселяють дуже 
мало оптимізму. На першій було 8 осіб, на другій – 
14!!! Тобто кинули жінку на розтерзання без жод-
ної організаційної підтримки.
Та Шалайський лише брехнею не обмежився, а 
вважає, що мій «текст можна було би продати бра-
там Дубневичам, які балотуватимуться по цьому ж 
округу». Тут уже, вибачайте, клініка. Але все стає 
на свої місця, коли знаєш, на кого працює мій опо-
нент. Тому дискусія зайва.
Здавалося б, чого стільки просторікувати про 
якийсь там поодинокий випадок? Але, перебува-

ючи днями в Києві, я довідався, що нахабний про-
даж округів під слабких кандидатів від опозиції, 
переважно київських «парашутистів», які не ма-
ють жодного стосунку до них, – це вже не якийсь 
поодинокий випадок, а ціла лавина. Таке відбува-
ється по всій Україні, а проводирі опозиції потра-
пили в заручники до корупціонерів, які не зацікав-
лені вигравати вибори.
Влада змогла накопати компромат на добру поло-
вину опозиціонерів та їхніх родичів, усі вони тепер 
у неї на гачку, тому й здають округи деколи і без 
особливих фінансових вливань, а самі – у списки, у 
списки... Якщо парламент ще й зніме з депутатів 
недоторканність, то перед нами у всій красі виши-
кується опозиційний штрафбат.
Ось нещодавно Печерський райсуд виправдав де-
путата Київради від фракції «БЮТ-Батьківщина» 
Владислава Ярцева, якого спіймали на хабарі в 
розмірі 50 тис. грн. Можна не сумніватися, як зра-
діла родина. Особливо керівник опозиційної пар-
ламентської фракції Андрій Кожемякін. Адже Яр-
цев – це не просто якийсь там депутат, а зять борця 

за демократію.
А втім, виправдали. Виправ-
дали, маючи таку чудову на-
году продемонструвати всьому 
світові справжнє обличчя опо-
зиції і розтрубити на весь Єв-
росоюз: ось де партія хабарни-
ків і брехунів!
Що ж їм завадило? Адже зазви-
чай, коли ловлять на хабарі, то 
усе обставляють так, аби грало. 
Тут не пройде варіант, що хабар 

прийняв посередник або що пакет з грошима 
підкинули у смітник. Хабарник мусив при-
йняти гроші в руки. Однак виправдали.

Добре знаючи статистику, що в Україні виносять 
лише 0,2% виправдувальних вироків, залишається 
лише потішитися за родича. Хоча ми знаємо ще 
одне: виправдувальний вирок не вічний. До 
справи можна ще не раз повернутися, а це вже в 
традиціях влади. А відтак постають сумніви: на-
скільки ефективною буде подальша діяльність в 
опозиції Андрія Кожемякіна?
І так можна рухатися від суб’єкта до суб’єкта. Воче-
видь, на опозицію чекає тотальний погром, унаслі-
док якого вона опиниться на тих самих позиціях, 
що й тепер. А все матиме цілком пристойний ви-
гляд і буде навіть видимість чесної боротьби. Єв-
ропа й Америка тільки руками розведуть, бо не 
буде чим крити. А народ, чого доброго, й не помі-
тить, як його обвели навколо пальця.
Народ щиро вірить, що опозиція зацікавлена, аби 
Юля вийшла з тюрми. Та, гадаю, її проводирі ба-
чать це хіба у страшному сні. Усім вигідно, коли 
потенційні вожді сидять. Тоді й «список Юлі» за-
працює на повну потужність.
За такої ситуації, якщо опозиція завоює бодай 150 
мандатів, то буде велика перемога. З чим я її і при-
вітаю. 

ПРОВОДиРІ 
ОПОЗиЦІї 

ПОТРАПиЛи В 
ЗАРУЧНиКи ДО 

КОРУПЦІОНеРІВ, яКІ 
Не ЗАЦІКАВЛеНІ 

ВиГРАВАТи ВиБОРи

Автор:  
юрій 
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Перший крок
Н

авпроти мого будинку – податкова. Збоку – 
пункт охорони порядку. Ще через вулицю – 
дві школи, поліклініка, пульмонологічний 
диспансер. Щоранку, гуляючи із псом, див-

люся на нещасні, але діяльні й зосереджені об-
личчя десятків усіляких бідаків, звичайних україн-
ських громадян, котрі приречено й цілеспрямовано 
йдуть до цих установ і зникають у них. Навіть со-
бака стає в їхньому потоці якимось дивним: вдає, 
що також має якусь серйозну справу, теж немов ку-
дись поспішає, опустивши погляд і намагаючись ні 
в кого не плутатися під ногами. Настільки сильна 
похмура енергія носиться вулицями від особи до 
особи. Мені самому іноді робилося незручно: ніби я 
встав не о шостій годині, а щойно, та й вирішив собі 
пройтися з песиком до перших розквітлих сливо-
чок. А тим часом усі такі зайняті й напружені. За-
вжди собі в такі моменти згадую, як спокійно й ра-
дісно було колись жити поруч із залізницею, казар-
мою мостоохорони, цвинтарем та інтернатом для 
невиліковних психічно хворих жінок.
Але тепер мені затишно й тут, на головній діловій ву-
лиці. Бо ще й весна не скінчилась, а вже помітні 
перші приготування до виборів, які мають бути во-
сени. Багато людей у місті по-
кладають на них великі надії; 
це голосування, кажуть, може 
суттєво вплинути на наше 
життя. Якщо, звичайно, всі 
зроб  лять мудрий і правильний 
вибір. А для цього треба бути ін-
формованим, розібратися в лю-
дях, об’єднатись і знаходити 
нові обличчя.
Мені стає спокійно, бо розумію, що все гаразд, 
що всі задоволені, життя триває. І ще я знаю: 
ніяких перемін не буде. Принаймні найближ-
чими роками. І добре, бо вони ніколи не є безпеч-
ними. Це завжди ризик, що буде ще гірше (так 
стверджує особистий досвід більшості), що дове-
деться робити щось незнане й незвичне.
Не хочу образити нікого, хто так чи так потерпів від 
влади, держави, її законів, беззаконня, порядків і 
злочинів на всіх щаблях та гілках, але знаю, що ні-
чого не зміниться ще довго. Не зміниться тому, що 
ніхто ніяких змін насправді не хоче. Бо ж основна 
маса просто потребує, щоб було так, як є. Систему 
стосунків і переживань, яка домінує в країні, не 
окреслиш формулою «так склалось і тепер уже ні-
чим не зарадиш»; вона дбайливо й терпляче вибу-
дувана всіма учасниками цієї великої гри відпо-
відно до життєвих потреб кожного з них.
Я знаю, що кажу. Не тому, що мудрий, просто із 
власного досвіду відомо, що таке алкоголізм. Він 
добрий тим, що можна на собі побачити, як влашто-
вані всі ці механізми залежності й співзалежності. 
Тверезий п’яниця непомильно бачить найтонші ви-
яви залежності довкола себе. Ще дуже важливою є 
така річ, що і кожна залежність, і кожна ситуація, 
пов’язана зі співзалежністю (а співзалежність – це 

залежність від того, хто є від чогось залежним), 
тільки на перший погляд видається унікальною, 
особливою, не такою, як в інших. Насправді ж усі 
вони не тільки дуже прості та нудні, а й працюють 
за типовим сценарієм. Хоч як винахідливо залеж-
ний утікає від себе, намагаючись захистити свою 
залежність, інший залежний відразу випасає ці 
прийомчики як невитравні знаки.
Не знаю чому (власне цим могла б зайнятися істо-
рична наука), але в українському суспільстві кіль-
кість залежних, які постійно створюють проблеми, 
й кількість співзалежних, які безрезультатно нама-
гаються їх вирішити, є критично великою. На-
стільки великою, що здорові люди практично не 
мають голосу (вони, зрештою, передусім самі вже 
давно усунулися з вар’ятської поліфонії і мовчки ви-
конують свій найбільший обов’язок – важко й ра-
дісно проживають власне справжнє життя, роблять 
персональні вибори, люблять інших істот і самих 
себе, звеселяючи Творця).
І якраз ці численні залежні й співзалежні умудри-
лися нав’язати суспільству правила своєї насолоди. 
Одні плекають власні залежності, інші впиваються 
своїми стражданнями співзалежності. Виникає вра-

ження, що такий тип узаконе-
них стосунків є головним і єди-
ним набутком української демо-
кратії. Так звана влада в Укра-
їні – це наркотик, алкоголь, на 
який підсідають схильні до за-
лежності. Так звані виборці, 
електорат – це співзалежні, які 
не можуть собі дозволити пере-
стати сприяти залежним отри-

мувати свій наркотик.
Залежних – як-то типових залежних – по-
справжньому не цікавить ніщо, крім предмета 

їхньої залежності. Вони нічого не можуть зробити ні 
із собою, ні з чимось іншим, вони брешуть, викручу-
ються, вигадують нові ходики, їх ковбасить, їх кидає 
від депресняка до підриву, їм страшно, їх довбе по-
чуття провини, вони не знають, чого хотіти й куди 
йти, вони виправдовуються, заперечують очевидне, 
обіцяють узяти себе в руки й усіх любити, вони зама-
хані суєтою та намаганням опанувати ситуацію, 
вони гонять – і їх самих щось жене так, що немає вже 
сили жити. Але вони не можуть зупинитися навіть 
тоді, коли стара насолода обертається мукою.
Співзалежні натомість жаліють себе, нарікають на 
понівечену долю, рюмсають і обурюються, плачуть, 
проклинають, зневажають своїх мучителів і знову 
ж таки себе, нікому не довіряють, пробують впли-
нути на залежного, очікують чудесного вирішення 
власних проблем, чекають, коли мучитель здохне, 
врешті самі рятують його від погибелі, а потім пого-
джуються ще й разом випити, лиш би це можна 
було контролювати.
Замість того, щоби просто припинити контакти зі 
своїм катом і ризикнути залишитися наодинці із 
собою. 

В УКРАїНІ НІЧОГО 
Не ЗМІНиТьСя ще 

ДОВГО, БО ОСНОВНА 
МАСА ПОТРеБУЄ, 

щОБ БУЛО ТАК, яК Є
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24 – 31 травня
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

|| Київ (вул. Лисенка, 3):
25 травня, 18:00 – відкрита лекція мистецтвознавця Дмитра 
Горбачова «Під знаком Семенка. Сценографи й режисери в 
Україні 1920-х» у межах проекту «Рік Семенка» та проекту 
Книгарні «Є» «Новітні тенденц�: суспільство, політика, культу-
ра». Перегляд короткометражного фільму «Олександра Екстер 
і світова сценографія».
28 травня, 18:00 – відкрита лекція Юрія Шевчука 
(Колумбійський університет, США) «Русифікація в Україні. 
Традиц� та інновац�» у межах проекту «Рік Семенка» 
та проекту Книгарні «Є» «Новітні тенденц�: суспільство, 
політика, культура».
29 травня, 18:00 – до Міжнародного дня захисту дітей. Лариса 
Денисенко та Сергій Іванюк говоритимуть про тенденц� розвитку 
дитячої літератури, про проблеми виховання, користь та 
обтяжливість знань, які нав’язують дітлахам.
30 травня, 18:00 – презентація «Панорама європейської 
літератури – фестиваль у місті Коньяк». Наші гості: Софі Жюльєн, 
директор фестивалю Європейських літератур у м. Коньяк, 
Франція; Ніколь Корнібер, президент фестивалю.
1 червня, 18:00 – зустріч із письменницею Дарою Корній.

|| Київ (вул. Спаська, 5):
29 травня, 18:00 – презентація книжки Олени Леонтович 
«Шульгини: батьки, діти, онуки». Учасники: Ігор Гирич, Валерій 
Шевчук, Надія Миронець, Олександр Надтока, Валентина 
Доброчинська, Світлана Мирвода, Олена Леонтович.

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
26 травня, 10:00, 4-й поверх – фототренінги в межах мистець-
кого проекту «G5».
28 травня, 18:00, 5-й поверх – відкриття виставки акварелей 
Небо Міріам «Глибше».
31 травня, 18:00, 4-й поверх – презентація книжки Романа 
Черковського «Таксист».

|| Львів (просп. Свободи, 7):
25 травня, 13:00 – представлення фіналістів Літературної 
прем� «Великий їжак», зустріч із дитячими письменниками 
Юрієм Бедриком, Валентином Бердтом, Олексою Росичем.
29 травня, 18:00 – у межах акц� «Рік Михайля Семенка» 
розмова про літератора, читання його віршів за участю Галини 
Крук, Олега Лишеги, Віктора Неборака, Остапа Сливинського.
30 травня, 18:00 – презентація детектива у двох томах Оксани 
Думанської «Хроніка пригод Геня Муркоцького» (спільно з 
видавництвом «АРС»)
31 травня, 18:00 – розмова на тему «Мемуари з ГУЛАГів» 
за участю дослідників Марти Кравері та Катрін Ґуссефф 
(Франція).

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
29 травня, 18:00 – літературна дискусія «книгОгляд». Чому 
не йде? Проблеми рецепц� літературного твору сучасним 
читачем. 
31 травня, 18:00 – презентація роману Любка Дереша «Голова 
Якова». 
1 червня, 14:00 – літературне дійство «Оповідки Старого 
лікаря», присвячене Року Януша Корчака. 

|| Тернопіль (вул. Валова, 7–9): 
29 травня, 18:00 – презентація книжки Любка Дереша «Голова 
Якова».
28 травня, 18:00 – презентація історичного роману Олександра 
Дмитрука «Честь і плаха». 

|| Харків (вул. Сумська, 3):
22 травня, 18:00 – презентація проекту «Magic camp». 
Мови: українська та англійська. Представляє Андрій Климишин, 
директор проекту. 
24 травня, 18:00 – презентація книжки Любка Дереша «Голова 
Якова».

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



П
рогравши інформаційні 
війни на зовнішньополі-
тичному напрямку, 
уряд, схоже, вирішив на-

долужити на внутрішньому. 
Зокрема, складається вра-
ження, що перед основними 
спікера ми-економістами по-
ставлено завдання переконати 
пресу, а з нею і громадськість, 
мовляв, бюджет виконується, 
ціни під контролем, гривня 
стабільна, економіка, якщо не 
на підйомі, то принаймні дуже 
далека від рецесії. Тобто не 
варто особливо перейматися 
тими показниками (переважно 
негативного характеру. – Ред.), 
які в останні місяці називає на-
віть офіційна статистика (а їй і 
справді мало віри після того, як 
щомісяця Держстат фіксує в 
країні мало не дефляцію) – в 
Багдаді, чи то пак Україні, все 
спокійно. 

Кілька останніх прес-конфе-
ренцій за участю вітчизняних 
чиновників-економістів та їхніх 
аналітиків видавалися вищим 
пілотажем радянського агіт-
пропу: інфляцію контрольо-
вано, валютні резерви зменшу-
ються несуттєво, і взагалі уряд 
твердою рукою веде країну 
крізь шторми європейської 
кризи, реалізуючи всі соціальні 
ініціативи президента. Зо-
крема, на прес-конференції за 
участю Валерія Литвицького, 
керівника радників голови На-
ціонального банку України, 
було окреслено доволі перспек-
тивне, на їхню думку, стано-
вище національної економіки 
за перший квартал 2012 року: 
основні макроекономічні по-
казники зіставні з відповід-
ними в європейських країнах: 
зростання ВВП – 1,8%, низька 
інфляція – 0,7%, бюджет вико-
нується, економіка вийшла на 
«стабільний тренд розвитку».

І лише побіжно згадали про 
негативні, але загалом несут-
тєві (на їхній погляд) тенденції: 
так, металургія скоротилася на 
2,8%, але ж то Китай почав 
менше будувати; зменшилося 
виробництво в АПК й хімпромі 
– ну, буває… І в такому самому 
дусі коментування решти нега-
тивних процесів, які фіксовано 
в більшості галузей. Про їх ре-
альні причини «аналітики до 

запитання» воліють не згаду-
вати. І не дивно, бо в багатьох 
випадках – це прямий наслідок 
політики уряду. Наприклад, 
після минулорічної історії з 
фактичною забороною експорту 
зернових та невизначеністю в 
земельному питанні чимало 
аграріїв не поспішають наро-
щувати обсяги виробництва. 

Чиновники також визна-
ють, що «обсяги виконання бу-

«Стабілізєц»
В українській економіці кілька місяців поспіль простежуються 
негативні тенденції. Влада намагається приховати інформацію 
про реальний стан справ
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дівельних робіт скоротилися 
на 2,7%», але водночас не помі-
чають чи, швидше, не хочуть 
помічати негативних тенден-
цій, які й надалі тягнутимуть 
цей ринок донизу: бюджетні 
кошти, виділені цьогоріч на 
інфраструктуру (власне, майже 
повністю під Євро-2012), вже 
давно успішно освоєні компа-
ніями з когорти «своїх»; великі 
будівельні підприємства з 
числа «чужих» відбиваються 
від атак податкової та прокура-
тури.

Тобто насправді еконо-
мічна кон’юнктура нині скла-
дається таким чином, що зов-
нішній ринок більше не може 
забезпечити економічного 
зростання в Україні, а вну-
трішній – замінити зовнішній. 
Чи саме такий стан речей на-
зивається «стабільним трен-
дом розвитку»? Чиновники на 
своїх прес-конферен ціях усі-
ляко намагаються уникати 

відповідей на такі запитання, 
натомість як мантру повторю-
ють фрази про «стабільність і 
зростання».

Володимир Литвицький, 
до речі, таки визнав, що в 
Україні спад виробництва (ну 
не міг із цим не погодитися, 
адже інші колеги-економісти 
просто засміяли б), але  реце-
сії немає, бо  це коли падіння 
два квартали поспіль, а в нас – 
тільки кілька місяців: «Країна 
уникнула долі багатьох країн 
Європи… Дев’ять країн Європи 
оголосили технічну рецесію… 
а в нас зростання». Керівник 
групи радників Нацбанку вод-
ночас зізнався, що сильні надії 
були на будівництво, але воно 
зазнає спаду, бо… «дуже 
склад  ні погодні умови» (!?).

На цьому, власне, адек-
ватна оцінка економічної ситу-
ації від Валерія Литвицького 
закінчилася, далі – суцільний 
потік агітпропу: «Уряд усе це 
передбачав… Низька інфляція 
в історичному вимірі не має 
прецеденту... По інфляції у нас 
перевага – дуже низький мо-
нетарний навіс… У нас є певна 
подушка безпеки… Зараз 
мож на здійснювати соціальні 
ініціативи… Це 30–40 млрд 
грн, і я сподіваюся, вони бу-
дуть певним замінником по-
гіршення зовнішнього по-
питу».

Тобто за старою совковою 
традицією в усіх бідах винні 
зовнішні сили, але тільки не 
ми. Валерій Литвицький, зо-
крема, переконаний, що на 
попередньо визначений уря-
дом рівень зростання ВВП 
Україна вийде, якщо: не влі-
зуть у рецесію ринки Європи; 
не посилиться вповільнення 
виробництва в Росії... «Я реко-
мендував би розглядати ситу-
ацію без ейфорії та без істе-
рії», – намагається заспокоїти 
він.

У тому, що до економічних 
реалій треба ставитися при-
наймні без ейфорії, знову ж 
таки переконує офіційна ста-
тистка: у квітні 2012 року про-
мислове виробництво в Україні 
залишилося на рівні минулого 
року, а за січень–квітень порів-
няно з аналогічним періодом 
2011-го зросло лише на 0,7%. 
Валерієві Литвицькому і К° час 
готуватися до нової прес-
конференції... 



Євроремонт залізниці
Українців позбавляють дешевих і зручних нічних потягів

Д
онедавна залізниця була 
єдиним надійним і якіс-
ним видом транспорту, 
доступним усім верствам 

населення нашої країни. Попри 
розмови про збитковість її ро-
боти, українцям залишалося 
констатувати поступове зрос-
тання якості обслуговування та 
поліпшення комфорту потягів. 
Реформа галузі, приурочена до 
Євро-2012, незважаючи на де-
кларації про перехід на європей-
ську модель пасажирських пере-
везень, поставить на цьому 
жирну крапку. На думку влади, 
поїзди повинні ходити вдень і не 
на далекі відстані, а ціни на 
квитки мають становити тре-

тину, а то й половину прожитко-
вого мінімуму, щоб більшість 
людей не могли собі дозволити в 
них їздити і сиділи вдома.

НАСЛІДКи РеФОРМи
Відтепер, щоб доїхати з Луган-
ська до Львова, вам доведеться 
зробити щонайменше одну пе-
ресадку. Добре, коли вона три-
ватиме годину, а не день чи 
добу. Крім того, що, аби подо-
лати цю відстань, ви мусити-
мете купувати два квитки, а це 
буде, безумовно, дорожче, ніж 
один, то ще й потрібно шукати 
варіанти, де пересидіти чи пе-
реночувати. Не у всіх вистачить 
грошей на нові п’ятизіркові го-

телі, збудовані до Євро. Біль-
шість ночуватиме на вокзалах, і 
вони, як у 1990-ті, перетво-
ряться на нічліжки. Навряд чи 
це сприятиме цивілізаційному 
поступу країни…

Донедавна дістатися з Маріу-
поля до Львова коштувало 
близько 120 грн у плацкарті й не-
повних 200 грн у купе. Дорога 
займала трохи більше ніж добу. 
Нині ж потяг скасовано, дове-
деться їхати з пересадкою, а час у 
дорозі збільшується до 26 годин, 
якщо пересідати в Донецьку, і до 
62 годин, коли в Бахмачі. Вар-
тість відповідно також зросте. 
Схожі проблеми виникнуть і в 
пасажирів, які захочуть доїхати з 
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Харкова до Трускавця. Подорож 
може зайняти від 23 до 51 го-
дини у найкращому разі. Адже, 
зважаючи на постійні проблеми 
з квитками, а точніше на їхню 
відсутність, а також на те, що 
Укр залізниця вже скасовує що-
найменше 14 потягів, ніхто не 
зможе гарантувати, що гіпоте-
тично наявні пересадки будуть 
можливими.

Неабияким сюрпризом ста-
нуть для українців і швидкісні 
потяги, гордість реформаторів 
залізниці. Найперше прикре 
враження справлять ціни. Кви-
ток із Києва до Львова коштува-
тиме у вагонах другого класу за-
лежно від дня тижня 278–337 
грн, першого – 429–521 грн. На 
тлі 90 грн за плацкарт і 160 грн 
за купе в потязі № 91 Київ – 
Львів це навіть не подорож-
чання… У Європі за такі гроші 
можна подорожувати літаком. 
Ціни на квитки лоукост-ком па-
ній там стартують від €20. В 

українців же немає вибору, вони 
або будуть змушені платити ша-
лені гроші, бо на дешевші по-
тяги, яких ще не встигли скасу-
вати, квитків чомусь зазвичай 
немає, а якщо і є, то в перекупни-
ків, або сидітимуть вдома. Є ще 
можливість добиратися в потріб-
ному напрямку на свій страх і 
ризик сумнівними автобусами 
чи попутками, але це як мінімум 
небезпечно.

СПІРНий ДОСВІД
Як скромно замовчують ідео-
логи реформування Укрзаліз-
ниці, єдиної європейської мо-
делі пасажирських перевезень 
не існує. Те, що притаманне Ні-
меччині, не може згодитися для 
Італії, а французький досвід не-
вигідний для Бельгії. Усе зале-
жить від звичок, географічного 
розташування, кількості авто-
мобілів на душу населення, від-
станей між містами, величини 
країни, економічного розвитку 
регіонів тощо. Незважаючи на 
те що українські чиновники зна-
йомі з Європою не з книжок, а 
мають у ній нерухомість та ра-
хунки, їхнє уявлення про євро-
пейську залізницю, м’яко ка-
жучи, не зовсім повне. Те, що 
там немає нічних потягів, абсо-
лютна брехня. Вони є і можуть 
бути швидкісними й дуже доро-

гими або повільними і досить 
дешевими. У більшості розвине-
них країн є потужна система 
знижок під час оплати проїзду, 
яка дає змогу суттєво заощаджу-
вати. У Німеччині квиток, при-
дбаний по інтернету, обходиться 
пасажирові значно дешевше: що 
раніше відбувається замов-
лення, то менша вартість. Є 
квитки на групу до п’яти осіб, а 
також проїзні документи вихід-
ного дня, що дають змогу подо-
рожувати впродовж двох діб у 
певному регіоні. Нічні потяги, 
окрім повільних і швидкісних, 
поділяються на оснащені сидя-
чими й лежачими місцями. Без-
умовно, у Нідерландах останні 
непотрібні, бо проїхати цілу 
країну можна за кілька годин, 
але у Франції чи Італії без них не 
обійтися.

Проте європейські залізни- 
ці мають і неабиякі недоліки. 
Квит  ки у різних країнах на той 
самий кілометраж зазвичай ко-
штують по-різному, але пере-
важно тарифи там досить ви-
сокі. Окрім того, потяги по-
стійно спізнюються, навіть ні-
мецька залізниця не виняток. В 
Італії, наприклад, рекордсме-
нами зі спізнень є саме швид-
кісні поїзди, вартість квитків на 
які в рази перевищує звичайні. 
Знаючі італійці ніколи ними не 

Pro
Міністр інфраструк-
тури Борис Колесні-

ков заперечив 
зв’язок між скасуван-
ням нічних поїздів і 
запуском денних: 

«Нічні поїзди почали 
скасовувати ще в 

жовтні, жодного сто-
сунку до Hyundai 

вони не мають, тому 
що за перші чотири 
години продажу на 
них було реалізо-

вано 2,4 тис. 
квитків». Та й ціна 
проїзду, на думку 

віце-прем’єра, відпо-
відає обіцяній, адже 
нині держава бере 

на себе 50–70% 
реальної вартості 

проїзного  
документа

Contra
За словами депутата 
ВР Тарас Чорновола, 

нововведення 
Бориса Колеснікова 
підпадають під 365 

статтю КК 
(перевищення влади 

або службових 
повноважень): 

«Спочатку потрібно 
будувати відповідні 

залізниці, а вже 
потім пускати 

швидкісне 
сполучення. Тепер ті 

люди, які їздять 
цими поїздами, 
ставлять себе під 
ризик. Адже не 

забезпечені 
переїзди, 

огородження, 
нормальний рух 
цими рейками»

HYUNDAI МИЛІШИЙ. 
Замість вітчизняних потягів 

Борис Колесніков надав 
перевагу корейським та 
чеським, звинувативши 

керівництво Крюківського 
вагонобудівного заводу  

в завищених цінах
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Не всі мають 
вибір

Київ – Львів (540 км)
90–160 грн (нічний), 
278–521 грн (Інтерсіті +)

Флоренція – Неаполь 
(500 км) 
€19–70

Париж – Ліон 
(470 км)
€25–69

Гамбург – Франкфурт
-на-Майні (500 км) 
від €59 (заздалегідь) 
до €114

Варшава – Щецин 
(560 км)
65 злотих (153 грн)

Київ – Львів
85–210 грн

Флоренція – Неаполь
€35

Париж – Ліон
€19

Гамбург – Франкфурт
-на-Майні
від €9 (заздалегідь) 
до €54

Варшава – Щецин 
45 або 55 злотих 
(106–130 грн)

Київ – Львів
1188 грн

Флоренція 
– Неаполь
€150

Париж – Ліон
€30

Гамбург 
– Франкфурт 
-на-Майні
€25–30

Варшава – Щецин  
79 злотих 
(186 грн)

ЦІНА НА ПОТЯГ ЦІНА НА АВТОБУС ЦІНА НА ЛІТАКУкраїна 

Італія

Франція 

Німеччина

Польща

Україна 

Італія

Франція 

Німеччина

Польща

ф
о
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о
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ЦІНи НА КВиТКи В НОВиХ 
ДеННиХ ПОїЗДАХ 
СТАНОВиТиМУТь МАйже 
ПОЛОВиНУ ПРОжиТКОВОГО 
МІНІМУМУ УКРАїНЦя
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Потяг підвищеного 
комфорту 

№ 809/810 

Електропоїзд категор� 
Інтерсіті

Škoda

Київ – Харків
1-й клас – 464,00 грн

2-й – 303,02 грн

Київ – Донецьк
1-й клас – 619,48 грн

2-й – 403,33 грн

Київ – Львів
1-й клас – 521,18 грн

2-й – 337,00 грн

Харків – Донецьк
1-й клаc – 137,88 грн

2-й – 78,42 грн

Донецьк – Дніпропетровськ
1-й клаc – 126,77 грн

2-й – 72,48 грн

Дніпропетровськ – Харків 
1-й клаc – 126,77 грн

2-й – 72,48 грн

Донецьк – Маріуполь
1-й клаc – 102,41 грн

2-й – 58,61 грн

Донецьк – Луганськ
1-й клаc – 105,70 грн

2-й – 60,65 грн)
Львів – Мукачеве

1-й клас – 39,13 грн
2-й – 29,71 грн

№ 45/46 
Львів – Адлер

№ 21/22
 Маріуполь – Львів

№ 351/352 
Одеса – Чернівці

№ 97/98
№ 147/148
№ 169/170
№ 253/254
Київ – Львів

№ 115/116 
Харків – Трускавець

№ 133/134 
Луганськ – Львів

№ 127/128 
Кременчук 

– Знам’янка – Львів

№ 141/142 
Чернівці 

– Івано-Франківськ 
– Москва

№ 137/138 
Івано-Франківськ – Київ

№ 349/350 
Яремче – Харків

№ 268/267 
Львів – Херсон

АР Крим

Сумська

Київська

Львівська

Чернівці

Рівненська

Донецька

Одеса

Львів

Черкаська

Запорізька
Херсонська

Херсон

Харківська

Донецьк

Маріуполь

Адлер

Луганськ

Дніпропетровськ

Мукачеве

Трускавець

Залізничні в(и)трати
З 27 травня в Україні введено новий графік руху поїздів на 2012–2013 роки. У зв’язку зі збитковістю та переходом до нової схеми пасажирських перевезень 
було скасовано декілька напрямків, натомість призначено швидкісні денні міжрегіональні електропоїзди категор�  Інтерсіті та Інтерсіті + 

Кременчук

Знам’янка

Харків
Хмельниць-

ка
Терно-

пільська

Москва

Івано-
Франківськ

Яремче

Миколаївська

Дніпро-
петровська

Кіровоградська

Одеська

Полтавська Луганська

Житомирська

КИЇВ

Електропоїзд категор� 
Інтерсіті +

Hyundai Rotem
Скасовані маршрути

На мапі зображені напрямки, а не маршрути
руху потягів

Ціни вказані в одному 
напрямку

користуються, вважаючи це 
втратою грошей і часу. Ще од-
нією проблемою європейських 
потягів є те, що у квитках часто 
не вказують місця. Автор цих 
рядків не раз був свідком, коли 
напередодні вакацій у вагони 
набивалося стільки само паса-
жирів, як в українські приміські 
електрички. Якось дорогою з 
Варшави до Кракова у шести-
місному купе ночували 12 лю-
дей, двоє з яких на підлозі. Хто 
ж не вмістився туди, стояв у 
проході, де було ще тісніше. 
Найбільше пощастило компанії 
з чотирьох осіб, якій довелося 
їхати в туалеті й цілу ніч грати в 
карти, сидячи по черзі на уні-
тазі. Чи є сенс переймати саме 
такий досвід, питання рито-
ричне. Коли вже так хочеться 
чогось навчитися, можливо, 
краще зосередитися на пози-
тивних речах, як-от на опції ку-
півлі квитка через інтернет або 
розробці системи бонусів чи 
знижок? Адже в Україні інтер-
нет і продаж проїзних докумен-

тів на поїзди й досі речі мало су-
місні.

ВиБІР БеЗ ВиБОРУ
Залізниця для європейців є 
лише одним аж ніяк не основ-
ним видом транспорту. Пере-
важно вони подорожують влас-
ними автомобілями, яких чи не 
кожна родина має зо два. Ва-

гому частку перевезень також 
беруть на себе дешеві авіалінії, 
вартість перельоту в яких часто 
менша, ніж квиток на потяг. В 
Україні ж усе навпаки. Старан-
нями захланних чиновників де-
шеві авіалінії фактично не роз-
виваються. Автобусні переве-
зення через зношеність парку і 

невпорядкованість галузі у 
вкрай незадовільному стані. 
Мандрівники з досвідом, про-
тестувавши різні залізниці, 
твердили, що українська гаран-
тувала чи не  найоптимальніше 
поєднання ціни і якості, до того 
ж працювала, як годинник. 

Реформи Укрзалізниці на-
самперед позбавляють грома-
дян вибору. Експерти переко-
нані, що все йде до розчлену-
вання і розпродажу великої 
державної монополії. Підготов-
кою до цього кроку можна вва-
жати указ президента № 
187/2012 від 12 березня 2012-го, 
яким визначено основні заходи 
з комплекс ного реформування 
залізничного транспорту, що 
будуть здійснені впродовж по-
точного року. Є там і інвентари-
зація, і утворення публічного 
акціонерного товариства заліз-
ничного транспорту, і реформу-
вання та вдосконалення тариф-
ної політики. А тепер і нічні по-
тяги та доступні ціни на квитки 
мають відійти в минуле. 
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Заслужена кара
Д

емократія народилася в Афінах, але 
нові вибори у Греції цілком можуть 
поставити на коліна всю західну демо-
кратію. Після тижнів заворушень і на-

ростання безладу в економіці 17 червня 
греки проголосують за своє майбутнє. Ре-
зультатом стане або новий уряд, який по-
годиться з пакетом заходів суворої еконо-
мії і втримає країну в єврозоні, або страх 
і відчай після різкого падіння рівня 
життя, котрі змусять греків відкинути 

план порятунку і його нелояльні умови.
Якщо країна проголосує за ще незнані партії, котрі 
відмовляться від будь-яких нових зазіхань на звич-
ний рівень життя, партнери по ЄС майже напевне 
виключать її з єврозони. Та якщо грекам дове-
деться повертатися до драхми, наслідки цього пе-
редбачити буде неможливо. Це 
не лише закінчиться небува-
лою стурбованістю в самій рес-
публіці, а й спричинить вели-
чезний політичний і економіч-
ний тиск на інші проблемні 
держави, насамперед Порту-
галію, Ірландію, Італію та Іс-
панію. Нова хвиля стрімких 
атак ринку на єдину валюту 
зможе закінчитися розвалом 
зони євро, викликати спалахи 
націоналізму в багатьох краї-
нах ЄС і, не виключено, завдасть смертельного 
удару самій ідеї євроінтеграції.
Усі партнери Афін досі твердять, що хочуть за-
лишити їх у зоні євро. Але, висловлюючи їм під-
тримку, уряди всіх країн Європи і євробюро-
крати в Брюсселі потихеньку готуються до най-
гіршого: дефолту Греції через величезні борги, 
безладу та обвалу економіки й поширення цього 
лиха, яке зачепить навіть найсильніші країни ва-
лютного союзу, а також Британію та інших голов -
них торговельних партнерів поза єврозоною.
Утім, більшість греків усе ще хочуть залишитися 
в ареалі спільної грошової одиниці й заявляють, 
що партнерам доведеться знову прийти їм на до-
помогу. Але множаться й сумніви. Триває від-
плив із грецьких банків величезних мас грошей: 
вкладники та інвестори відчайдушно шукають 
безпечної гавані деінде в єврозоні. Наразі фінус-
танови Греції все ще платоспроможні. Але якщо 
уряд виявиться нездатним стабілізувати ситуа-
цію, вона може швидко погіршитися до критич-
ного стану. Країна має всі шанси збанкрутувати 
навіть іще до того, коли перший виборчий бюле-
тень упаде в урну.
У договорі про запровадження єврозони немає 
положення про країну, яка бажає вийти або яку 

виключають із неї. Тому ніхто не знає, як саме 
відбуватиметься великий «грецький вихід», або 
«Grexit», як уже встигли охрестити цей крок (від 
англ. Greece «Греція» і exit «вихід»). Поки що 
зрозуміло одне: з погляду логістики це вели-
чезна робота. Будь-який сценарій повернення до 
драхми вимагатиме друкування (таємно й мало 
не за одну ніч) мільйонів нових банкнот, безпеч-
ного та секретного розподілу їх по всіх банках 
країни і оголошення про зміну валюти «сьогодні 
на завтра». Погашення наявних єврокупюр буде 
дуже важким завданням, для якого доведеться 
закрити кордони, призупинити всі зарубіжні фі-
нансові транзакції і провести деномінацію всієї 
маси євро в драхму. Курс нової валюти був би 
встановлений на значно нижчій позначці, ніж 
той, що діяв на момент вступу Греції до євро-

зони. Майже негайно після 
того її довелося б девальву-
вати, бо впевненість ринку 
розтанула б разом із решт-
ками резервів. За розрахун-
ками американського банку 
Goldman Sachs, виходить, що 
драхму довелося б девальву-
вати принаймні на 30% по-
рівняно з рештою єврозони і 
щонайменше на 50% – із Ні-
меччиною.
У самій Греції все економічне 

життя зупинилося б аж до моменту, коли за-
проваджена нова грошова одиниця пере-

стала б падати в ціні. Імпорт був би замороже-
ний, зовнішній борг не виплачений, а ціни на 
грецький експорт жахливо б стрибали. Нові за-
ходи суворої економії все ще були б необхідні, бо 
економіка країни скорочується, а податки не по-
кривали б бюджетних витрат. Проте в далекій 
перспективі Афіни, зрештою, змогли б відбуду-
вати свою економіку. Якщо їм вдасться уникнути 
гіперінфляції, то їхня економіка буде набагато 
більш конкурентоспроможною. Туризм – голов-
 не джерело прибутків – знову привабить тих 
численних відвідувачів, для яких Греція поки що 
задорога. Та й грекам відтак не потрібно буде об-
межувати зарплату, щоб зменшити видатки.
Грецька драма триває вже не один рік. І, як у 
класичній трагедії, тут теж за пиху та зарозумі-
лість чекає заслужена кара. Хор співає про фа-
тум, і ширша європейська публіка вже почала 
вживати заходів, щоб уникнути такої долі. Лі-
дери єврозони можуть сердитися, що мрія про 
єдину валюту розвіялась як дим. Але вони при-
наймні знають: якщо не вжити рішучих, узго-
джених заходів, то руїна Греції стане катастро-
фою і для них усіх. 

ГРеЦІя МОже 
ЗБАНКРУТУВАТи 

НАВІТь Іще ДО ТОГО, 
КОЛи ПеРШий 

ВиБОРЧий 
БюЛеТеНь УПАДе В 

УРНУ

Автор:  
Майкл 
Бініон, 
Велика 

Британія

26|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 21 (238) 25–31.05.2012

ПогЛяД|



М. КИЇВ
вул. Лисенка, 3 тел.: (044) 235-88-54, вул. Спаська, 5 тел.: (044) 351-13-38, 

пр-т Повітрофлотський, 33/2 тел.: (044) 275-67-42, вул. Саксаганського, 107/47 тел.: (044) 383-61-49 
М. ЛЬВІВ

пр-т Свободи, 7 тел.: (032) 235-73-68
М. ХАРКІВ 

вул. Сумська, 3 тел.: (057) 731-59-49
М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 

вул. Незалежності, 31 тел.: (0342) 72-29-04
М. ВІННИЦЯ 

вул. Соборна, 89 тел.: (0432) 52-93-41
М. ТЕРНОПІЛЬ 

вул. Валова, 7-9 тел.: (0352) 25-44-59
М. ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ 

вул. Ковельська, 6 тел.: (03342) 2-19-57

www.book-ye.com.ua 

І Н Т Е Р Н Е Т - М А Г А З И Н
WWW.BOOK-YE.COM.UA/SHOP

К Н И Г А Р Н Я



Рівень безробіття  
у Франції

10%

е
ра Меркозі закінчилася. Як 
же тепер назвати партнер-
ство Анґели Меркель і 
Франсуа Олланда? Злити 

імена в нове – Франґела? Щось 
надто фамільярно, як на двох 
лідерів держав, котрі заледве 
знайомі між собою особисто. 
Омер (Homer) навіює занадто 
вже американські (чи, ще гірше, 
грецькі) асоціації. Мерколланд 
звучить надто схоже на Мер-
козі. Залишається коротке, але 
виразне Мерд (фр. merde – 
лайно. – Пер.). Ну що ж, при-
наймні це квінтесенція стано-
вища євровалюти.

Фактично дует Меркозі був 
єдиний, кого удостоїли спіль-
ного прізвиська. Його вигадали 
в розпал торішньої кризи євро, 
щоб покепкувати з дуумвірату, 
який став закритим для інших, 
деспотичним, а інколи й коміч-
ним, надто коли слабший мсьє 
Саркозі удавав із себе рівню мо-
гутній німецькій канцлерці. 
Олланд прагне іншого партнер-
ства. Після своєї інавгурації в 
Парижі він полетів до Берліна, 
аби підтвердити важливість і 
неперервність франко-німець-
ких відносин. На відміну від 
Саркозі, який вважав за краще 
вдавати, ніби цілком погоджу-
ється з Меркель, Олланд не по-
боявся заявити, що має власний 
погляд.

У наступні тижні дві сто-
рони обговорюватимуть спо-
соби узгодити фіскальний пакт 

– запропоновану Анґелою 
Меркель домовленість для на-
ведення бюджетної дисци-
пліни – і прагнення Олланда 
стимулювати зростання еконо-
міки. Той каже, що на стіл пе-
реговорів слід викласти всі ідеї 
включно з євробондами. Поза 
сумнівом, він також захотів би 
повернутися до традиційної 
номенклатури: Олланд – Мер-
кель. Франція на першому 
місці в цій назві нагадала б про 
колишнє партнерство: Ширак 
– Шредер або Міттеран – Коль. 
Тире підкреслює окремішність 
і водночас символізує співп-
рацю на обох берегах Рейну. 
Франко-німецьке примирення 
лежить в основі континенталь-
ного проек ту – від створення 
Європейського об’єднання ву-
гілля і сталі в 1951 році до за-
провадження єдиної валюти в 
1999-му.

Канцлер Гельмут Коль хотів 
бачити сильну Німеччину в 
сильній Європі. Але криза євро 
створила дещо інше: сильну Ні-
меччину в слабкій єврозоні. 
Північна Європа за підтримки 
Берліна і далі нарощуває 
оберти, а Південна скочується в 
рецесію. ФРН тішиться рекорд-
 но дешевими кредитами навіть 
тоді, коли підвищення дохід-
ності облігацій підштовхує пе-
риферійні країни до банкрут-
ства. Франція, друга за величи-
ною держава зони євро, опини-
лася посередині: ще не в рецесії, 

але під загрозою бути затягну-
тою в середземноморський вир.

Старе твердження про те, 
що франко-німецьке партнер-
ство приховує слабкість Па-
рижа й силу Берліна, нині 
справедливе як ніколи. Фран-
ція компенсує цю нерівність 
ініціативами в царині оборони 
й дипломатії (французи й бри-
танці очолили інтервенцію в 
Лівію, тоді як німці залиши-
лися осторонь). Але криза євро 
на передній план виводить еко-
номіку й державні фінанси. 
Надто часто Саркозі підда-
вався тискові Меркель, коли 
йшлося про суть економічних 
питань, створюючи водночас 
тертя своїми вимогами сто-
совно поступок формального 
плану, особливо характеру 
«економічного управління» єв-
розони. Франція виступала за 
невелике ядро держав остан-
ньої під керівництвом націо-
нальних лідерів. Німеччина хо-
тіла б розширити цей «клуб» 

Новий 
партнер 
Анґели
Президент Франції має навчитися 
танцювати з ведучою партнеркою – 
фрау канцлер
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Рівень безробіття 
 у Німеччині

5,6%

Рівень безробіття  
у єврозоні

10,9%
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за рахунок країн із-поза меж 
Євросоюзу з активнішим залу-
ченням інституцій ЄС.

Тепер Олланд прагне домо-
витися про інше. Замість узго-
дження європейських правил 
із національними прерогати-
вами його більше хвилює те, як 
пом’якшити режим суворої еко-
номії. Звідки ж узяти кошти 
для стимулювання зростання 
економіки? «У Європи», – про-
понує Олланд, маючи на увазі: 
нехай Німеччина платить бі-
льше.

Обоє керівників працюють в 
атмосфері народного невдово-
лення. У Франції поширена 
думка, що Євросоюз став за-
надто великим, занадто відкри-
тим, занадто ліберальним і за-
надто англомовним. Замість по-
ширювати вплив Франції на 
світ ЄС приносить глобалізацію 
до неї самої. Палкий прихиль-
ник Франсуа Міттерана й ко-
лишнього президента Євро-
пейської комісії Жака Делора, 

Олланд виступав за конститу-
ційний договір ЄС у 2005 році. 
Проте в його партії багато хто 
проголосував проти. Зі свого 
боку, Німеччина вважає, що за-
ради Європи вона пожертву-
вала своєю дорогоцінною дойч-
маркою в обмін на урочисті за-
певнення у фіскальній дисци-
пліні. А тепер, коли від неї ви-
магається віддавати мільярди 
євро на порятунок єдиної ва-
люти, почувається зрадженою.

Криза ставить перед обома 
лідерами важкий вибір. Якщо 
Німеччина хоче врятувати 
євро, їй доведеться взяти на 
себе ще більше ризиків і фінан-
сового тягаря, не в останню 
чергу через мутуалізацію час-
тини боргу єврозони та ство-
рення загальноконтинеталь-
ної системи стабілізації банків. 
А якщо Франція хоче вижити 
економічно й відновити втра-
чену конкурентоспроможність, 
їй доведеться провести струк-
турні реформи, яких вона так 

наполегливо намагалася уник-
нути.

Так чи так, але мсьє Олланд 
і фрау Меркель повинні дійти 
спільної думки. Канцлерка 
ФРН знає, що її намагання за-
давати тон у Європі зіткнуться 
зі спротивом. А президентові 
Франції потрібне це партнер-
ство, щоб країна могла збе-
регти репутацію політично й 
економічно надійної. Домовле-
ність життєво необхідна і для 
функціонування європейських 
інституцій – не тому, що Па-
риж і Берлін завжди погоджу-
ються, а якраз навпаки: бо в 
них часто виникають розбіж-
ності. І це особливо доречно 
тепер, коли Олланд став госпо-
дарем Єлисейського палацу. 
Надія лише на таке: оскільки 
вони походять із політсил-
конкурентів, будь-яка домов-
леність повинна стати прий-
нятною і для решти.

Тут неабияк може стати у 
пригоді душевна й поступлива 
вдача Олланда. Є в нього й со-
юзники. Південні європейці 
сподіваються, що його план 
стимулювання зростання еко-

номіки полегшить режим суво-
рої економії. Німецькі соціал-
демократи підтримують його 
вимогу заходів щодо стимулю-
вання розвитку в обмін на рати-
фікацію фіскального пакту. Але 
самої лише франко-німецької 
домовленості для вирішення 
проблем євро вже не досить. Ба-
гато чого повчитися в плані по-
єднання суворої економії та 
структурних реформ заради 
відновлення зростання можна в 
колишніх комуністичних країн 
Східної Європи, як-от Естонії і 
Латвії. І слід прислухатися до 
реформаторів з Півдня Європи, 
наприклад, італійського пре-
м’є     ра Маріо Монті, коли вони 
твердять, що величезний по-
тенціал таїться в поглибленні 
єдиного європейського ринку, 
особливо ринку послуг. Пакт 
зростання, розрахований лише 
на збільшення видатків, є неса-
модостатнім і навіть міг би по-
гіршити становище. 
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Бенкет у час холери
Хадіджа Ісмаїлова: «Євробачення» – спроба показати нашу 
середньовічну близькосхідну монархію як сучасну європейську 
демократію»

А
зербайджан лихоманить у 
підготовці до прийняття 
першого в історії країни 
фіналу пісенного кон-

курсу «Євробачення». Розва-
жальний захід місцева еліта і на-
селення сприймають дуже сер-
йозно. Для режиму президента 
Ільхама Алієва це шанс показати 
себе та країну гостям із ЄС і ви-
кликати в громадян, які потер-
пають від кризи, гордість за дер-
жаву та довіру до влади. Чекають 
на візитерів дорогі готелі, дове-
дена до блиску набережна сто-
лиці, кафе, ресторани... «Аеро-
порт Баку рясніє від реклами, сяє 
увечері вогнями концертний зал 
Crystal Hall  (див. фото) на 25 
тис. місць, який звели для кон-
курсу… Але громадські активісти 
кажуть, що за цією димовою заві-
сою ховаються порушення прав 
людини і авторитаризм», – пише 
британська газета The Inde -
pendent. Тиждень поспілку-
вався з опозиційною азербай-
джанською журналісткою Хаді-
джою Ісмаїловою, яка добре знає, 
що роблять із тими, хто перехо-
дить дорогу сім’ї Алієвих.

У. Т.: Президент Азербайджану 
намагається приписати на свій 
рахунок проведення цьогоріч-
ного пісенного конкурсу «Євро-
бачення» в Баку. Чи не пере-
твориться захід на черговий 

піар-подіум для місцевого ре-
жиму?

– Алієвих супроводжують 
численні поразки. Після при-
ходу до влади Гейдара Алієва 
(батька чинного президента) 
Вір  менії вдалося окупувати На-
гірний Карабах і сім районів на-
вколо нього, створивши там 
зону безпеки, – то була поразка 
в боротьбі за Карабах. Звідти до 
Азербайджану втекли 750 тис. 
біженців, які залишаються про-
блемою для Баку. Країна також 
втратила шанс стати демокра-
тичною з ринковою економі-
кою, політична система досі не-
стабільна і тримається на полі-
цейській силі. Після цих невдач 
народ отримав «Євробачення». 
Багато хто забув, що то лише пі-
сенний конкурс, а не націо-
нальне досягнення. Музичне 
шоу не вирішує жодної про-
блеми. Навпаки, через великі 
видатки додалися нові. 

Навколо перемоги однієї 
пісні розгорнули пропагандист-
ський рупор режиму. Керівни-
цтво демонструє нас перед ЄС як 
сучасну європейську країну, а це 
не має нічого спільного з дій-
сністю. Насправді тут утвердився 
симбіоз рудиментів радянської 
системи та її ідеології із серед-
ньовічною близькосхідною мо-
нархією. Як і в будь-якому само-
державстві, маємо шаха Алієва і 

його сім’ю, навколо якої оберта-
ється життя країни, а влада пере-
дається у спадок.

У. Т.: як самі азербайджанці 
ставляться до того, що фінал 
«Євробачення» проводити-
меться у їхній країні?

– Свято – це добре, але лю-
дям треба щодня їсти. Інфляція 
висока, а зарплати вже два роки 
практично не зростають. Пози-
тивних перспектив у житті гро-
мадян мало. Із завершенням на-
фтового буму депресія буде ще 
очевиднішою. Наразі пропа-
ганда і нафтодолари стримують 
негативні настрої. Частину насе-
лення обурило нахабне руйну-
вання житлових будинків за-
ради зведення інфраструктури 
для конкурсу – за останні три 
роки в Баку насильно знесли 4 
тис. об’єктів, а людям за це не 
надали достойної компенсації. 
Перед самим фіналом «Євроба-
чення» виселили 281 сім’ю. За-
галом постраждали тисячі ро-
дин. Журналістові Ідраку Абба-
сову, який знімав на відео, як 
представники державної нафто-
вої компанії зносили його буди-

Спілкувався 
Ігор Тимоць
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Населення 
Азербайджану – 

9 млн осіб

Релігія – 
іслам (шиїзм) 

Економіка ґрунту-
ється на нафтогазо-
видобувній промис-

ловості 
(53,9% ВВП). 

Запаси нафти – 
74,8–89,7 млрд ба-

релів;
розвідані запаси 

газу – 
2,2 трлн м3

Інфляція у 2011-му – 
7,9%

РОЗПЛАТА 
ЗА ПРАВДУ. 
Хадіджа 
Ісмаїлова 
стала жертвою 
провокації 
азербайджан-
ського режиму

В АЗеРБАйДжАНІ  
ПОНАД 70 ПОЛІТВ’яЗНІВ,  
З НиХ ВІСІМ жУРНАЛІСТІВ

нок разом із майном, що зали-
шилося всередині, зламали ре-
бра. За свідченнями очевидців, 
охоронці й далі лупцювали його 
ще 15 хв після того, як він упав і 
знепритомнів. 

У. Т.: як ці дії пояснюють на 
офіційному рівні?

– Влада намагається ви-
правдати насильство переслі-
дуванням ісламістів і ствер-
джує, що в Баку готуються те-
ракти. Усі розслідування щодо 
загрози тероризму викликають 
багато запитань. З підозрюва-
них вибивають зізнання, інколи 
їх просто позбавляють життя. 
Звісно, певні небезпеки є, адже 
ми сусідимо з Іраном. Та не та-
кий уже страшний чорт, як його 
малюють спецслужби. 

У. Т.: До організації фіналу кон-
курсу, вочевидь, причетні 
члени сім’ї Алієвих?

– Алієви заправляють у нас 
усім. Будівництво конкурсних 
об’єктів вела компанія, яка має 
стосунок до цієї сім’ї. Перша леді 
очолювала організаційний комі-
тет, а зять президента співатиме 
під час антрактів на конкурсі. 
Алієви відмили величезні гроші 
під час підготовки до події. А 
звичайний азербайджанець те-
пер ще довго компенсуватиме 
витрати за «Євробачення». 

У. Т.: Але ж Азербайджан має 
імідж країни, багатої на нафту і 
газ. Невже цих ресурсів не виста-
чає для того, щоб забезпечити 
людям належний рівень життя? 

– Прості громадяни цього 
майже не відчувають. Ситуація 
в Азербайджані нелегка, ос -
кіль  ки цей рік видався дорогим, 
було забагато витрат. Баку 
тринькає великі гроші, щоб 
провести свято помпезно. На 
підготовку фіналу «Євроба-
чення» витратили $800 млн. Та 
самих азербайджанців на 
цьому святі музики не буде. 
Влада влаштовує дійство ви-
ключно для себе і гостей із ЄС. 
Зростання ВВП країни прак-
тично зупинилося 2012-го, тому 
Баку нервує. А тут ще й не вда-
ється заткнути пельки всім 
критикам режиму. 

Керівництво декларує, що 
ВВП у нас підвищується швид-
шими темпами, ніж насправді. 
Каже, що створено 1 млн робо-
чих місць. Але ця статистика 

виявилася фальшивою. Через 
те що вільних виборів у нас ні-
коли не було, важко сказати, як 
на це реагує громадська думка. 

Також у суспільстві панує 
великий страх. По-перше, сис-
тема побудована таким чином, 
щоб громадяни почувалися 
співучасниками злочину. На-
приклад, 400 тис. сімей у Баку 
живуть у нелегальних будин-
ках. Влада свідомо зробила це 
– у 1990-х не створила кадастру 
права власності на землю в 
столиці (його немає досі). Від-
повідно ніхто з приїжджих не 
може легально тут нічого побу-
дувати чи купити, тому се-
литься нелегально. Побою-
ються, що їх у будь-який мо-
мент витурять на вулицю. 
По-друге, бюджетники (лікарі 
та вчителі) отримують смішну 
заплату – близько €130. Ціни 
приблизно такі самі, як в Укра-
їні. Тому вони масово беруть 
хабарі. Країна тотально корум-
пована. Усі воліють мовчати 

про це, щоб не втратити того, 
що мають. Якщо люди вийдуть 
з протестом на вулиці, то їх та 
їхніх родичів можуть зааре-
штувати. Досі 11 осіб сидять за 
те, що рік тому взяли участь у 
мирному мітингу, на якому ви-
магали свободи виборів і зі-
брань. У країні понад 70 
політв’язнів, з них вісім журна-
лістів.

У. Т.: За що в Азербайджані 
ув’язнюють журналістів?

– Переважно за те, що став-
лять незручні запитання владі, 
приміром, звідки сім’я Алієвих 
бере гроші та куди спрямову-
ються нафтодолари країни. Усі 
вони ризикують закінчити, як 
головний редактор журналу 
«Монітор» Ельмар Гусейнов, 
якого в 2005-му застрелили на 
порозі домівки. Журналісти 
опозиційного видання «Азад-
лиг» теж зазнавали побиттів 
включно з ножовими поранен-
нями. У 2010-му його комер-
ційного директора зняли у 
приватній квартирі, коли він 
займався сексом із жінкою. Ві-
део транслювали у випуску ве-
чірніх новин на державному те-

леканалі, який очолює кузен 
президента, в час, коли телеві-
зор ще дивляться діти, без при-
криття облич і геніталій. Показ 
супроводжувався текстом, 
який викривав опозицію. Той 
директор був змушений звіль-
нитися. 

У. Т.: щось схоже нещодавно 
сталося з вами…

– Так, у моїй квартирі облад-
нали приховане відеостеження у 
спальні та ванній кімнаті. Це 
зробили представники держав-
ної телефонної компанії. Я вста-
новила особу, яка прокладала 
кабель, звернулася в прокура-
туру, та працівники останньої 
лише опитали моїх друзів сто-
совно мого способу життя і шу-
кали поміж них потенційно не-
безпечних для режиму. Нічого 
по суті розслідування справи не 
зробили. Газети правлячої пар-
тії продовжують кампанію, щоб 
очорнити мене.    

У. Т.: Наскільки така кампанія 
працює в ісламській країні?       

– Історія з моїм шантажем 
засвідчила, що наше суспільство 
значно ліберальніше, ніж його 
змальовує влада. Проурядові 
ЗМІ пишуть, що жінка не має 
права бути в ліжку з чоловіком, 
якщо вона з ним не одружена. 
Але громадськість – від найлібе-
ральніших кіл до найконсерва-
тивніших – висловила мені під-
тримку. Вони розуміють сут-
ність кампанії і звинувачують 
владу в нечесній грі та викорис-
танні ісламу у своїх цілях. 

Проте це не заперечує того, 
що в нас є консервативні групи і 
з погіршенням ситуації релі-
гійні почуття зростають. Насе-
лення шукає захисту в релігії, 
коли не отримує його в цивіль-
них інституціях. Реальність над-
 то страшна і неприваблива, тож 
вони потребують іншої. 

У. Т.: Чи бачите ви перспективи 
позитивних змін в Азербайджані?

– Після «Євробачення», во-
чевидь, стане гірше, бо влада не 
пробачить нам тієї критики, 
яку мимоволі змушена зараз 
терпіти. Але про проблеми слід 
говорити, бо що більше мов-
чимо, то більше свобод втрача-
ємо. Але куди ми подінемося з 
підводного човна? Все одно 
рано чи пізно змінимо країну 
на краще. 
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Б
іля величезної нової штаб-
квартири Facebook у Крем-
нієвій Долині стоїть гігант-
ське зображення руки з ве-

ликим пальцем догори. Крихітну 
цифрову версію цієї самої руки 
можна побачити на мільйонах 
веб-сайтів. Вона запрошує майже 
900 млн користувачів Facebook 
поділитися посиланням із дру-
зями. 18 травня компанія поба-
чила ще один великий палець 
догори, провівши довго очікуване 
первинне публічне роз  міщення 
(IPO) 12% своїх акцій на амери-
канській біржі NASDAQ. Тоді як 
акція коштувала $38, Facebook 
була оцінена в $104,2 млрд.  Це 
розміщення стало найбільшим 
за всю історію інтернет-ком-
паній.

Проте є цілком вагомі під-
стави для обережності. У кількох 
відомих інтернет-фірм, які виста-

вили свої акції на продаж торік 
(серед них розробник он лайн-ігор 
Zynga і сервіс колективних зни-
жок Groupon), вони впали нижче 
від ціни ІРО й більше не підніма-
ються (див. «Викинуті на 
біржу й непотрібні»). Навіть 
досвідченим інвесторам важко не 
піддатися  масовому психозу і 
втриматися від гарячкового ску-
повування акцій відомих компа-
ній. «Коли йде  ться про споживчі 
інтернет-фірми, в день відкриття 
продажу ентузіазм часто перема-
гає прагматизм», – зазначає Ліза 
Байєр із консалтингової компанії 
Class V Group.

Можна вважати, що Facebook 
перебуває в іншій ваговій кате-
горії, ніж Zynga, Groupon тощо. 
Розмір компанії робить досяж-
ними для неї гігантські обсяги ін-
формації, надаючи їй масштабів, 
з якими іншим годі й рівнятися. 

Крім того, Facebook має доступ 
до широкого спектра перспектив 
у зароблянні грошей. 2011-го 
онлайн-рекламі компанія завдя-
чувала більшою частиною із 
$3,7 млрд свого доходу. А ще 
вона володіє часткою із продажу 
цифрових мечів і подібних вірту-
альних товарів у іграх Zynga та 
інших компаній, які використо-
вують платформу Facebook для 
виходу на покупців. Торік цей 
бізнес приніс соціальній мережі 
$557 млн.

Такі суми не можуть не вра-
жати, особливо якщо згадати, що 
Facebook з’явився того ж таки 
2004 року, коли Google став від-
критим акціонерним товари-
ством. Але злет цієї соціальної 
мережі порушує і кілька важли-
вих питань, над якими варто 
було б замислитись інвесторам. 
Перше – чи під силу Facebook 

Машина 
Цукерберґа

Гігантська соціальна мережа вийшла на ІРО, але ще має довести, 
чого вона варта
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«врости» у тканину якоїсь іще со-
ціальнішої мережі, а не просто 
бути в ній одним із пунктів при-
значення. За п’ять років, вважає 
Цукерберґ, усі додатки вияв-
ляться так чи так прив’язані до 
Facebook. Але щоб досягти цієї 
мети, мережа мусить переконати 
користувачів не зраджувати їй. 
Недовга історія соціальних ме-
реж переповнена прикладами 
колись успішних сайтів, як-от 
Friendster або MySpace, чия зоря 
вже поблякла: користувачі ма-
сово почали виходити з них, 
коли вони перестали вважатися 
«крутими», навіть якщо мусили 
залишати весь накопичений там 
контент.

З усвідомленням цієї небез-
пеки Facebook активно запускає 
нові медіа-додатки на зразок 
Timeline, заохочуючи користува-
чів завантажувати ключові або 
цікаві моменти життя в соціа-
льну мережу й таким чином тіс-
ніше прив’язуватися до неї. Поки 
що такий підхід, схоже, спрацьо-
вує. Facebook із гордістю заявляє, 
що в першому кварталі 2012 року 
мав 901 млн користувачів щомі-
сяця. А в березні 562 млн, або 
58% користувачів, послуговува-
лися соцмережею (для порів-
няння: торік – 55%). Це має не 
останнє значення, бо часті від-
відувачі – це та категорія, котра, 
найімовірніше, відкриватиме ре-
кламні посилання й витрачатиме 
гроші на контент для Farmville та 
інших ігор.

Наступне запитання: чи поду-
жає Facebook достатньо швидко 
пристосуватися до прекрасного 
майбутнього – світу мобільних 
комп’ютерів. Наразі воно залиша-
ється без відповіді. Facebook має 
майже 500 млн мобільних корис-
тувачів, але його незграбні порта-
тивні додатки відразу видають 
той факт, що він родом з ери ПК. 
Аби усунути цей ґандж, Facebook 
недавно виклав $1 млрд на пер-
спективний та популярний сервіс 
для обміну фотографіями Instag-
ram і може спрямувати частину 
зароблених після ІРО капіталів на 
купівлю інших мобільних «при-
мочок». Але поки Facebook не 
здатен створити власну мобільну 
платформу, він залишатиметься 
незахищеним перед успішні-
шими суперниками.

ПРО ЦІЛІ
Фани Facebook серед рекламни-
ків захоплюються здатністю ме-

режі забезпечувати величезну 
аудиторію і скеровувати рекламу 
на певні цільові групи, користую-
чись докладними персональни-
 ми досьє. «Можливо, Facebook – 
єдина наявна надпотужна плат-
форма, готова до виходу на спо-
живачів», – заявляє Дік Рід із 
медіа-планової агенції Just Media.

Не виключено, але компанії 
ще належить продемонструвати, 
що їй до снаги перемкнути цю 
потужність на нову й енергійну 
соціально-рекламну модель. За 
останні місяці Facebook розши-
рив один зі своїх інноваційних 
форматів – «спонсорські історії», 
який дає змогу рекламодавцям 
спрямовувати нагадування про 
бренди на стрічки новин їхніх фа-
нів (та їхніх друзів) на Facebook. 
Але після опитування 21 топ-
менеджера в США, який розміщу-
вав свою рекламу на Facebook, 
агентство ITG Investment Rese arch 
виявило, що майже половина не 
мають наміру збільшувати цього 
року видатки на неї.

Представник ITG Стів Вайн-
стайн каже, що багато рекламо-

давців усе ще вважають за краще 
розміщувати в мережі тради-
ційну інтерактивну рекламу, на-
віть коли завсідники Facebook 
надто заклопотані спілкуванням 
із друзями, аби відкривати поси-
лання на неї. Певно, компанії 
варто було б постаратися на-
вчити рекламників, як найефек-
тивніше можна використовувати 
її платформу. Крім того, вона по-
винна знайти способи краще 
спрямовувати рекламу на ці-
льову аудиторію, не дратуючи 
користувачів, які після різнома-
нітних проблем зі збереженням 
приватності почали з підозрою 
ставитися до намірів рекламни-
ків, і не заважаючи їм.

Останнім часом статистика 
Facebook дає нові підстави для 
тривоги. У першому кварталі 
цього року доходи від реклами 
були нижчі, ніж в останньому 
2011-го. Facebook пояснив цей 
спад сезонними причинами. Але 
це відмовка, яка більше личить 
сивочолому ветеранові промис-
ловості, аніж юному інтернет-
революціонерові. Непокоїть те, 
що сповільнюється зростання се-
реднього доходу з розрахунку на 
одного користувача, хоча ця ве-
личина все ще перевищує 6% за 
рік (див. «Збавляння обер-
тів»). Щоб її підняти, компанія 
має знайти більш творчі способи 
заробляти на розширенні бази 
користувачів без підвищення ви-
трат, які й так примножилися 
(Facebook вливає кошти в нові 
центри даних та іншу інфра-
структуру, необхідну для під-
тримки зростання).

Інвестори, які купують акції 
під час первинного розміщення, 
також повинні погодитися з тим, 
що Цукерберґ контролюватиме 
понад 50% голосів. «Щоб одній 
людині належало так багато по-
тенціально перспективної та 
успішної компанії – це, можна 
сказати, нечувано», – зауважує 
Дебарші Нанді, професор у між-
народній школі бізнесу Універ-
ситету Брандейса. Інші техноло-
гічні компанії, як-от Google, до-
сягли процвітання під пильним 
контролем невеликої групи за-
сновників, і Цукерберґ виявляє 
всі ознаки дозрівання до неабия-
кого лідера в царині технологій. 
Утім, якби раптом справи у 
Facebook пішли зле, його акціо-
нери мало що вдіяли б. Хіба що 
показали б Цукерберґові вели-
кий палець донизу.  
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$7,02 
млрд 

перерахували 2011 
року до України  

заробітчани

ж
ителі пекельно гаря-
чого південномекси-
канського міста Тапа-
чули вистоюють чер-

 гу у філії Banco Azteca, чекаю  чи, 
доки буде опрацьовано їхні пе-
рекази. За оцінками, торік мек-
сиканці отримали $24 млрд від 
друзів і родичів на заробітках 
за кордоном – здебільшого у 
США, з якими в їхньої країни 
найактивніший коридор пере-
казів у світі. Але якщо приди-
витися до черги в Тапачулі, у 
сфері банківських переказів 
можна помітити певні зміни. 
Чимало з тих, хто в черзі, не 
мексиканці, які отримують пе-
рекази з Америки, а приїжджі 
заробітчани, які пересилають 
гроші додому до Гватемали чи 
Гондурасу. «Дуже схоже на те, 
що діється біля іншого кор-
дону», – зазначає регіональний 
адміністратор банку Хорхе Луїс 
Вальдів’єсо, маючи на увазі 
більш відомий північний рубіж 
Мексики.

Суми переказів до бідних 
країн величезні. Від 1996-го 
вони перевищували кошти між-
народної допомоги на їхній роз-
виток, а більшу частину остан-
нього десятиліття – показники 
приватного боргу й надходжень 
від портфельних інвестицій. У 
2011-му, за даними Світового 
банку, обсяг переказів туди до-
рівнював $372 млрд (загальна 
кількість всіх таких транзакцій 
включно з тими, що надходили 
до багатих країн, становила 
$501 млрд), а це не значно 
менше, ніж сукупний обсяг 
прямих іноземних інвестицій 
у бідні держави. А оскільки 
зароб іт  чани везуть гроші до-
дому ще й у шкарпетках на до-
дачу до банківських переказів, 
реальна цифра може виявитися 
на 50% вищою.

Суми переказів не тільки ве-
ликі, а й продовжують зрос-
тати: від початку тисячоліття 
вони збільшилися вчетверо, і це 
схоже на стійку тенденцію. У 

2009 році, коли економіки по-
всюди у світі почали обвалюва-
тися, суми переказів до бідних 
країн скоротилися на якихось 
5%, а до 2010-го вже знову ді-
йшли рекордних позначок. Об-
сяг прямих іноземних інвести-
цій (ПІІ) до бідних країн, на від-
міну від грошових переказів, 
скоротився на третину, а надхо-
дження за портфельними ін-
вестиціями – більш ніж напо-
ловину. «Найбільше стосовно 
банківських переказів сьогодні 
дивує те, що вони постійно 
зростають рік за роком, попри 
світову економічну кризу», – 
каже голова відділу міграції та 
грошових переказів Світового 
банку Діліп Рата.

Одне з пояснень такого 
очевидного буму полягає в по-
ліпшенні звітності. Служби 
грошових переказів на кшталт 
Western Union і MoneyGram 
удосконалили звітність до 
центробанків. А після 11 ве-
ресня 2001 року посилився на-

Звідки тече золото
Грошові перекази з несподіваних куточків Землі допомагають 
бідним країнам пережити економічний спад
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гляд за такими транзакціями. 
Як наслідок деякі показники 
сильно підскочили: 2007-го 
Нігерія задекларувала майже 
вдвічі біль  шу суму отриманих 
переказів. Там, де уряди менш 
охоче розкривають інформа-
цію, економісти вдаються до 
інших методик підрахунку. В 
Індії, наприклад, перекази до 
Бангладеш проходять надзви-
чайно сувору перевірку. Од-
нак, аналізуючи дані щодо мі-
грації, експерти Світового 
банку вважають: щороку через 
кордон проходить близько 
$3,8 млрд.

Частково завдяки цим тех-
нологіям стало відомо, що пе-
рекази надсилають із ширшої 
географії країн, ніж гадали ра-
ніше. Це, своєю чергою, може 
прояснити, як їм вдалося уни-
кати пертурбацій на Волл-
стрит. У 1970 році вважали, що 
47% офіційних переказів над-
ходили з Америки. До 2010 ро-
ку їх частка скоротилася до 
17%. Серед нових великих грав-
ців опинилися країни Перської 
затоки, до яких заробітчани 
почали з’їжджатися після по-
чатку нафтовидобувного буму. 
Тепер Саудівська Аравія – най-
більший у світі відправник пе-
реказів після США: 2010 року 
звідти переказали $27 млрд – 
здебільшого родинам вихідців 
із Південної Азії та Африки, які 
працюють на будівництві чи 
прибирають домівки в королів-
стві. Понад половина всіх пере-
казів до Південної Азії надхо-
дить саме з країн Перської за-
токи, а за світовими показни-
ками цей регіон здійснює 
майже стільки саме транзакцій 
до бідних країн, як Західна Єв-
ропа.

Завдяки високим цінам на 
нафту Росія теж стала одним із 
найпопулярніших напрямків 
заробітчанства. 2000 року 
вона посідала 17-те місце за 
кількістю переказів у світі, та 
й то фактично була одержува-
чем. Однак до 2010-го підня-
лася до четвертого місця за об-
сягами вихідних переказів, що 
сягали близько $19 млрд і були 
спрямовані здебільшого до 
Центральної Азії. Сума пере-
казів із Росії перевищує п’яту 
частину економіки Таджикис-
тану.

Перекази не застраховані 
від коливань, хоча вони менш 

уразливі за інші види доходу. 
Грошові потоки до Мексики то-
рік усе-таки скоротилися на 
12% порівняно з докризовим пі-
ком – частково через те, що ба-
гато гастарбайтерів звідтіля 
працювали в Америці на будів-
ництві, а цей сектор іще пере-
живає труднощі. Через Араб-
ську весну 2011 року в перека-
зах на Середній Схід та до Аф-
рики – провал, оскільки заро-
бітчани з цього регіону втікали 
з країн на кшталт Лівії. Винят-
ком став лише Єгипет, де обсяг 
отриманого підскочив на 14%. 
Одна з причин може полягати в 

тому, що вислані раніше єгип-
тяни повернулися додому із за-
ощадженнями, а друга – що па-
діння цін на нерухомість заохо-
тило мігрантів до вигідних по-
купок.

Коливання валютних курсів 
теж можуть впливати на криву 
руху переказів. Долари США і 
євро вже не є такими популяр-
ними в тих африканських краї-
нах, де валюти різко подорож-
чали в реальному вимірі за-
вдяки попиту на сировину, яку 
вони експортують. «Коли пере-
силаєш родині в Анголі долари, 
вона вже не почувається такою 
заможною, як раніше», – каже 
Марсело Ґ’юґале зі Світового 
банку. Тепер за п’ять років праці 

в Європі на будинок удома не 
заробиш.

Постає запитання: чи пра-
цюватимуть заробітчани у від-
повідь на такі зміни довше да-
леко від дому, чи все ж зали-
шаться ближче? Багато мігран-
тів уже обирають друге: 10% пе-
реказів до Африки надходять із 
територій у межах континенту. 
ПАР, наприклад, більшу час-
тину загальної суми переказів 
на рівні $1,4 млрд надсилає до 
сусідніх країн.

Чимало держав у багатому 
світі закрили кордони, аби за-
хистити власних працівників. 
Перетнути американський пів-
денний рубіж стало важче, що 
до якоїсь міри пояснює сповіль-
нення темпів міграції з Мек-
сики. Внаслідок економічного 
застою побільшало тих, хто ви-
їжджає. Але, можливо, мігранти 
й залишаються на заробітках 
надовше, бо знають, що по-
вторно перетнути кордон буде 
складніше. За інформацією ана-
літичного центру Pew Hispanic 
Centre, 27% мексиканців, депор-
тованих зі США 2010 року, про-
вели там до моменту висилки 
щонайменше рік, що на 6% 
більше проти 2005-го. Це, не ви-
ключено, допоможе зрозуміти, 
чому обсяг переказів з Америки 
впав лише на 5% у 2009 році, а в 
Британії, кордони якої відкриті 
для деяких основних постачаль-
ників іммігрантів, на 27% (хоча 
свою роль тут відіграла і зміна 
валютного курсу). Внаслідок су-
ворішого прикордонного конт-
ролю зменшується потік і мі-
грантів, і переказів. 

За даними Світового Банку, The Economi�
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У 
Чехії, країні, де лише офі-
ційно працює понад сто 
тисяч наших співгрома-
дян, нерідко відбувають-

 ся акції на підтримку українців. 
Знімають ролики, які заклика-
ють по-людськи ставитися до мі-
грантів. Тиждень вирішив ро-
зібратися, чи можна назвати 
таку солідарність постійним 
явищем, чи вона має ситуатив-
ний характер. 

ЗАХиСТ ЗАДЛя ПРОПАГАНДи
Наприкінці квітня в чеському 
місті Бржецлаві відбулася демон-
страція. На вулиці вийшли ти-
сячі людей із транспарантами 
«Влада спить, цигани вбивають», 
«Зупинимо циганський терор». 
Усі вони захищали хлопця, якого 
15 квітня побили роми. За пові-
домленнями тамтешніх ЗМІ, у 
нього попросили сигарету. Заку-
рити в 15-річного парубка не 
було, і його почали бити. У лі-
карні постраждалому видалили 

нирку. Пошкоджені й інші вну-
трішні органи, зламані ребра…

Петро, побитий хлопець, – 
українець. І саме на його захист 
стали чехи, вийшовши на де-
монстрацію. Може, відчуваючи 
братерство наших народів? Чи 
замислюючись про те, що це 
може статися з кожним – укра-
їнцем, в’єтнамцем чи чехом – і з 
якихось інших причин?

Як виявилось, організато-
рами демонстрації у Бржецлаві 
виступили представники ради-
кального правого руху «Робоча 
партія соціальної справедливо -
сті» (Dělnická strana sociální spra-
vedlnosti). Чеські ультраправі не-
навидять будь-яких мігрантів, 
впевнений тамтешній журна-
ліст Франтішек Костлан. І мо-
жуть виступати за них, тільки 
якщо це можна використати 
проти циган, яких вважають го-
ловними ворогами. 

«Ця партія багато років про-
водила кампанію проти мігран-

тів, а тепер вирішила використати 
в цілях пропаганди українську 
родину, її нещастя, щоб розпа-
лити міжнаціональну ворожне-
 чу, – впевнений журналіст. – Про-
грамою DSSS затверджено: «Ми 
не хочемо мати країну, повну ім-
мігрантів, мігрантів із колишніх 
країн Радянського Союзу, Балкан, 
Азії, Далекого Сходу…»

ОБДАРОВАНІ ЗАРОБІТЧАНи 
Є в Чехії і цілковита протилеж-
ність DSSS, щоправда, не партія, 
а громадська організація Mig-
race. Саме вона створила ролик 
про чеського студента, вікна у 
квартирі якого миє українка. За 
сюжетом, юнак не може знайти 
свої записи з математичними 
рівняннями, через що починає 
лаяти хатню робітницю. Поки 
він кричить, жінка роз в’язує всі 
рівняння. Голос за кадром пові-
домляє, що це Люба Григоренко, 
яка вісім років викладала мате-
матику в одній із львівських гім-

Під чужим небом
Чеські мультикультуралісти вчать співвітчизників поважати українців

Автор: 
Валерія 

Бурлакова

МІТИНГ У БРЖЕЦЛАВІ. 
Захистити українця, 
якого ледь не вбили 

цигани, прийшли  
тисячі чехів
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135 тис. 
українських  

громадян офіційно 
працевлаштовано 

в Чехії

ЖЕРТВА 
НАПАДУ. Зараз 
стан побитого 
підлітка 
поліпшився – 
Петро одужує

РеПУТАЦІя МІГРАНТІВ  
З УКРАїНи ЗАЛиШАЄТьСя 
НеГАТиВНОю, ПОПРи 
ЗУСиЛЛя ТиХ ЧеХІВ, яКІ 
СТАюТь НА їХНІй ЗАХиСТ 

назій. Відео на захист заробітчан, 
зокрема українських, закінчу-
ється питанням «Vite, hto Vam 
doma uklize?» («А ви знаєте, хто 
прибирає у вас вдома?»).

У межах кампанії з такою на-
звою Migrace поширює інформа-
цію про те, як іммігранти мо-
жуть захищати свої права в Чехії 
та як самі чехи можуть допо-
могти іноземцям, котрі працю-
ють на них. За словами співро-
бітників організації, таким чи-
ном вони хотіли розпочати роз-
мову з чеським суспільством 
«про те, що й ці люди заслугову-
ють на повагу». 

Утім, українці в Чехії не 
впевнені, що позицію Migrace 
поділяє багато жителів країни. 
«Значення цього ролика я не пе-
ребільшував би», – коментує 
Олекса Ливинський, редактор 
україномовного празького часо-
пису «Пороги». 

Відео на захист українців – 
це не перший такий випадок у 
Чехії. Запропонований ще 2007 
року проект закону про перебу-
вання іноземців у країні викли-
кав протести з боку громад-
ськості. «Зокрема, з ініціативи 
Консультаційного центру з прав 
людини та громадянських сво-
бод і Мультикультурного центру 
Прага була створена петиція, 
яку підписали три десятки різ-
них громадських організацій, – 
розповідалося 2007-го в згада-
ному часописі. – Найбільше не-
вдоволення третього сектору ви-
кликали пункти проекту, що 
ускладнять життя іноземцям, 
які одружуються з чеськими 
громадянами. Проект передба-
чає, що іноземці дістануть право 
на постійне місце проживання в 
Чехії через два роки, а не одразу 
після одруження». 

«я НАПиВСя У ПРАЗІ»
Тиждень вирішив дізнатись, як 
звичайні чехи ставляться до мі-
грантів, зокрема українців, сьо-
годні. «У Чехії багато іммігрантів, 
здебільшого циган. Тому найпо-
ширеніша асоціація в людей – 
«іммігрант – це циган», – розмір-
ковує 22-річна Деніса з Праги. – 
На мою думку, близько 99% ромів 
не здатні існувати в нормальному 
суспільстві. Вони відмовляються 
працювати, отримують безплатне 
житло, «смокчуть» державні гро-
 ші, а навзамін створюють про-
блеми. Б’ють людей, крадуть. І 
щоразу, коли влада намагається 

щось із цим вдіяти, починають 
кричати, що то расизм».

«Я живу в історичному центрі 
Праги. Чехи тут майже не мешка-
ють. Але є безліч магазинів, які 
належать людям із колишнього 
СРСР, Югославії та Болгарії. Ту-
ристам тут продають футболки з 
написом «Я напився у Празі» й 
матрьошки, які не мають нічого 
спільного з чеською культурою, – 
розповідає 26-річний Ян. – Мені 
це не дуже подобається. І я ніколи 
не помічав, щоб наші люди ма-
сово підтримували чи захищали 
іммігрантів».

«Мені особисто байдуже, 
звідки людина, – стверджує 
він. – Але якщо ти приїхав до 
країни не помилуватись архітек-
турою, а жити, треба вивчати 
мову, дотримувати місцевих за-
конів. Закриті спільноти фор-
мату «держава в державі» шко-
дять – вони, зокрема, створюють 
мовні бар’є  ри для самих мігран-
тів. Це більше стосується азіатів. 
Але думка про українців у Чехії 
теж не дуже позитивна. Шкода, 
адже ми – чехи та українці– 
слов’яни. Було б чудово ладнати 
краще, але важко буває подо-
лати вже сформований поганий 
імідж. Це довгий шлях».

«Я не проти того, щоб захи-
щати деяких мігрантів. Неваж-
ливо, з якої вони країни, якщо 
готові працювати, сплачувати 
податки. Хоча, на мою думку, не 
завадили б іспити з чеської мови 
та історії. Щодо українців – не 
зрозумійте мене неправильно, 
але вони відомі тим, що багато 
п’ють, спричиняють безліч про-
блем, це злодії та брехуни. Будь 
ласка, не сприймайте як осо-
бисту образу. Я знаю кількох – 
вони непогані люди й хороші 
працівники. Але все одно ба-
гато п’ють», – вважає 30-річний 
Алекс. Додає, що чимало чув 
про українську злочинність. 

«Мені подобаються українці 
як нація. Думаю, у нас спільна 
«база». Це не тільки мова та 
слов’янська душа, а й історія. 
Обидві наші країни окупували 
сильніші держави. І мені шкода 

людей, які працюють у нас, адже 
то не їхній свідомий вибір, – 
упевнена 39-річна Хелена. – 
Вони приїхали сюди тому, що 
їхні країни бідні, а їм треба утри-
мувати своїх рідних. Тому вла-
штовуються на некваліфіковану 
роботу далеко від своїх домівок. 
Це, на жаль, правда про україн-
ців у Чехії». 

НОВе ЗАКОНОДАВСТВО
Бюрократичних перепон мігран-
там останнім часом доводиться 
долати дедалі більше. З  
1 січня в країні набрав чинності 
новий закон про працевлашту-
вання. «Відтепер профільне мі-
ністерство вимагає від центрів за-
йнятості не видавати іноземцям 
без кваліфікації дозволи на ро-
боту, а також зобов’язує кваліфі-
кованих працівників нострифіку-
вати дипломи, – пояснює Олекса 
Ливинський. – Раніше це вимага-
лося тільки від лікарів та юристів 
(іноземців), а тепер від усіх при-
їжджих із «третіх країн». Грубо 
кажучи, 40-річний муляр-
штукатур муситиме йти до яко-
гось училища з українським ди-
пломом, щоб воно підтвердило 
відповідність його освіти чеським 
стандартам. Можливо, йому дове-
деться перескладати іспити».

Також новий закон заборо-
няє кадровим агенціям висту-
пати посередниками у праце-
влаштуванні громадян країн – 
не членів ЄС. «Тобто знаходити 
роботу вони можуть, але пови-
нні влаштовувати безпосеред-
ньо, не може працівник мати 
трудову й отримувати зарплату 
в агенції, фактично працюючи 
десь на заводі», – підкреслює 
Ливинський.   

«Ми отримали скарги щодо 
поправок, провели обговорення 
з усіма суб’єктами, – відзвіту-
вали Тижню в чеському Мініс-
терстві внутрішніх справ. – Те-
пер готуємо абсолютно нове за-
конодавство, коментарі до якого 
від широкого загалу отримуємо 
постійно». 

Отже, хоч як прикро, репута-
ція мігрантів з України в Чехії 
залишається негативною, попри 
зусилля тих чехів, які стають на 
захист останніх як у законодав-
чій, так і в «ефемерній» площині 
формування поваги. Утім, одна 
добра справа важить більше, ніж 
мільйон слів, навіть неприємних. 
Особливо якщо вона приводить 
до позитивних змін. 

№ 21 (238) 25–31.05.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|37

чЕхія|СвІТ



БІОГРАФІЧНА 
НОТА

Мішель  
Вівьорка 
Народився 

1946 року в Па-
рижі. Один із 
найвідоміших 

соціологів та ін-
телектуалів 

Франції, керів-
ник Центру со-
ціологічного 

аналізу та 
соціо  логічних 

інтервенцій 
(CADIS) при Ви-
щій школі соці-

альних наук. 
Експерт із акцій 
громадянської 

непокори у 
Франції 

2005 року. Від 
2006 до 2010-
го був прези-

дентом Міжна-
родної соціоло-
гічної асоціації 
при ЮНЕСКО. 
Від 2009-го – 

директор 
Фонду «Дім 
наук про лю-

дину». Заснов -
ник і редактор 
соціологічного 

журналу «Le 
Monde des 
Debats». У 

1989-му отри-
мав Європей-
ську премію 

Амальфі у га-
лузі соціології 
та соціальних 
наук за працю 
«Суспільство і 

тероризм» 
(1988).

Французька закономірність
Мішель Вівьорка про причини перемоги Франсуа Олланда на виборах, 
соціологічну інтервенцію і тероризм як утрату сенсу

М
ішель Вівьорка – без 
перебільшення один 
із найвидатніших ін -
телектуалів сучасної 

Фран  ції, чиє ім’я добре відоме 
поза її межами. Він автор понад 
30 самостійних і колективних 
праць, експерт із широкого кола 
питань: від расизму та ксенофобії 
до тероризму й соціально-куль -
турних рухів. Водночас фран-
цузький учений залишається 
надзвичайно простим і щирим 
у спілкуванні, відкритим для 
широкого кола зацікавлених. 
18 травня пан Вівьорка завітав до 
Києва – виступити у Книгарні 
«Є» в межах проекту «Європей-
ський досвід: Франція».

У. Т.: Перемогу лівого кандидата 
на президентських виборах у 
Франції спричинили глобальна 
фінансова криза та відкат соціа -
льної держави чи це наслідок 
якоїсь ширшої закономірності?

– Успіх Франсуа Олланда – це 
насамперед поразка Ніколя Сар-
козі. Новий лідер довго готувався 
до цієї місії. Він забезпечив собі 
підтримку лівих сил (передусім 
соціалістів та зелених) і зміг при-
хилити до себе французький 
електорат. Однак щоб зрозуміти, 
чому ця перемога стала можли-
вою, слід поглянути на розвиток 
країни впродовж останніх 40 ро-
ків. Нині вона у стані фінансової 
кризи, що розпочалася 2008-го. 
Однак джерела останньої у фран-
цузькому контексті можна про-
стежити ще від середини 1960-х.

30-річний період, що настав 
у Франції по закінченні Другої 
світової війни, увійшов до її істо-
рії як «30 славних років». Тоді 
республіка мала майже повну 
зайнятість населення, була ви-
сокорозвиненою індустріальною 
державою, туди приїздили емі-
гранти на роботу (а не тільки, 
щоб проживати). То була країна, 
яка вірила у прогрес, розвиток, 
освіту, ідеї соціального харак-
теру. У середині 1960-х років ця 
модель держави «соціального 

Cпілкувався 
Олександр 

Пагіря

благоденства» зруйнувалася, 
наслідками чого стали зрос-
тання безробіття, поява міської 
кризи та кризи передмість, пере-
родження імміграції. Якщо ра-
ніше мігранти – це були люди 
самотні, які приїздили заробити 
грошей і поверталися на Бать-
ківщину, то від другої половини 
1960-х вони, втративши роботу, 
залишались у Франції і викли-
кали родини до себе. Більшість 
були мусульманами. Нині во -
ни – одна з найбільших проблем 
країни. Водночас її населення 
постарішало, що спричинило 
збільшення державних видатків 
на медичне забезпечення стар-
шого покоління. Країна «сус-
пільного благоденства» пере-
стала існувати.

Дуже важко було подолати ці 
труднощі. Дехто закликав до 
нео  лібералізму, зменшення со-
ціальних витрат, приватизації 
всіх державних служб. Це при-
звело до великих трансформа-
цій у Франції. Помітно зросла 
соціальна нерівність. Сучасна 
глобальна фінансова криза сут-
тєво поглибила ті процеси. Цьо-
горічні президентські вибори 
стали останньою, заключною 
фазою згаданих змін. Більшість 
французів проголосували за 
Франсуа Олланда, сподіваючись 
на певні зрушення в соціальній 
та економічній сфері. Всі праві 
виступали проти імміграції, 
стверджуючи, що видворення 
прибулих із країни відкриє 
шлях до подолання всіх негараз-
дів і порятунку національних 
цінностей. А Франсуа Олланд, 
навпаки, був надзвичайно обе-
режним у цьому питанні, уни-
кав відвертих розмов на тему ім-
міграції. Отож французи утри-
малися від різкого руху вправо, 
який пропонував попередній 
президент, і висловили йому 
свою недовіру на виборах.

У. Т.: Чи можлива, на вашу 
думку, органічна й безболісна 
інтеграція іммігрантів у західні 

суспільства з огляду на відмінні 
культуру, релігію, традиції, 
мову?

– Дебати на цю тему відбува-
ються в багатьох державах. І ті, 
хто бере участь у дискусіях, не хо-
чуть поглянути в минуле тих, 
кого ми сьогодні називаємо іммі-
грантами, забувають влас  ну істо-
рію. Візьмімо далекий приклад. 
Свого часу велика кількість укра-
їнців емігрувала до Канади, й 
нині вони повноцінні канадці. 
Хоча частина українців досі збе-
рігає культурні зв’язки зі своєю 
державою, однак вони повністю 
інтегрувалися. Тобто люди мо-
жуть знайти собі місце в іншому 
суспільстві.

Однак у Європі є певне побо-
ювання з цього приводу, осо-
бливо економічного характеру, 
що дедалі більше набуває форм 
культурних фобій. Подивімося 
реально на кількість емігрантів у 
західноєвропейських країнах. 
Вона не така й велика, як може 
видаватися. Безумовно, існують 
розбіжності в різних державах. 
Приміром, на сьогодні у Фран-
цію щороку прибуває 180 тис. мі-
грантів. Однак ми не знаємо, 
скільки людей від’їздить, такої 
статистики немає. Очевидно, 
певна частина таки й вибуває. 
Крім того, значну кількість серед 
прибулих становлять студенти. 
Дослідженнями, проведеними у 
Великій Британії та Іспанії, до-
ведено, що наплив іноземних 
студентів до цих країн сприяє 
піднесенню їхньої економіки. 
Водночас у більшості європей-
ських держав демографічне 
зростання дуже низьке, і за-
вдяки мігрантам «прибуває нова 
кров». Соціологічні дослідження 
у Франції напередодні прези-
дентських виборів зафіксували, 
що ті, хто голосує проти мігран-
тів, переважно проживають у ре-
гіонах, де їх надзвичайно мало, а 
то й немає зовсім.

Ситуація з чужоземцями в 
країні не така драматична, як її 
хочуть зобразити. Наведу один 
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Французька закономірність
Мішель Вівьорка про причини перемоги Франсуа Олланда на виборах, 
соціологічну інтервенцію і тероризм як утрату сенсу

приклад. У нас чимало було га-
ласу з приводу одягання жін-
ками вуалі (паранджа – непра-
вильний термін), мовляв, мі-
гранти нав’язують французам іс-
лам, який веде за собою ісламізм, 
а носіями його начебто виступа-
ють ці жінки. Ми провели соціо-
логічне дослідження і встанови-
 ли, що тільки 350 жінок у Фран-
ції носять вуаль. І серед них зна-
чна частка – католички, які пере-
йшли в мусульманство. Біль-
шість із них не мала ні братів, ні 
чоловіків, які змушували б їх 
надягати запинало. Однак я не 
хочу сказати, що ситуація бездо-
ганна і на цьому полі зовсім не-
має проблем.

У. Т.: Повернімося до вашої нау-
кової діяльності. У чому сутність 
методу соціологічної інтервен-
ції, який ви застосовали спільно 
із французькими колегами для 
вивчення руху «Солідарність» 
1980-х років у Польщі?

– Цей метод полягає в тому, 
щоб досліджувати певні соціа -
льні явища разом із зацікавле-
ними особами (соціальними ак-
торами). Коли я займався ви-
вченням діяльності «Солідар-
ності», ми разом із польськими 
робітниками аналізували най-
важливіші значення їхніх дій, 
розмірковували про те, чи здатна 
ця організація активізувати ро-
бітничий і соціальний рух у 
Польщі, визначали функції ро-
бітників у промисловості. І ді-
йшли висновку, що це був демо-
кратичний і національний рух, 
який виступав за суверенні права 
поляків, проти втручання СРСР у 
внутрішні справи їхньої країни, 
проти насилля, за вільні вибори, 
свободу слова, демократію. Наша 
соціологічна техніка давала 
змогу робітникам розміркову-
вати саме на цьому рівні. Ми зби-
рали керівників суднобудівних 
заводів у Гданську і пропонували 
їм вивчати ці питання разом із 
нами – фахівцями. Під час цих 
зібрань ми запрошували людей, 
щоб разом сформувати якісь 
думки. Одного разу це були 
ксьондз Янтковський та Адам 
Міхник (останній брав участь у 

розробці демократичної прог -
рами руху). Ми працювали з та-
кими групами в кількох містах 
Польщі. По закінченні цих зі-
брань і дискусій написали 
книжку й зараз плануємо пере-
дати всі наші матеріали дослі-
джень до Інституту «Солідар-
ності» у Гданську.

У. Т.: У своїй праці «Суспільство 
і тероризм» ви змальовуєте со-
ціологічний портрет остан-
нього. які джерела цього фе-
номену?

– Запитанню, яке ви поста-
вили, передує інше: що таке те-
роризм? Щоб наблизитися до 
його визначення, слід розгля-
нути подвійну природу цього 
явища. Тероризм – це насампе-
ред методика, дуже раціональ-
ний інструмент, який застосову-
ють для досягнення певної мети. 
Водночас у ньому присутнє уяв-
лення про те, що немає нічого по-
ганого в убивстві людей. Я ви-
вчав діяльність ліворадикальних 
терористів у Італії. Вони начебто 
виступають від імені робітничого 
класу, однак тамтешній пролета-
ріат жодним чином не ідентифі-
кує себе з ними й не впізнає себе 
в діях екстремістів. Тут відбува-
ються підміна понять, перекру-
чення. Що більше люди вда-
ються до насильницьких дій, то 
більше змінюється сенс їхньої ді-
яльності. Наприклад, в Іспанії є 
терористична організація ETА 
(«Країна Басків і Свобода»), яка 
спочатку не мала насильниць-
кого характеру. За часів дикта-
тури Франко баскський наці-
ональний рух зазнавав 
утисків, а після 1975-го 
Іспанія стала демокра-
тичною державою і 
цей народ здобув 
на  ціо  наль  но-ку -
ль  турну автоно-
мію. І що більше 
за дово  льн я ли 
його на  ціона  ль-
 ні вимо  ги, то 
дужче зрос  тала 
сила терористів, 
їхня агресія ста-
вала сліпою. От -
же, те  роризм 
поєднує раціо-
нальний розра-
хунок, з одного 
боку, і втрату 
сенсу, зв’язку з 
реальністю – 
із дру  гого.

У. Т.: Чи можна простежити якісь 
спільні риси між комуністичним 
та ісламістським тероризмом?

– Спільне в тому, що й кому-
нізм, й ісламізм надають сенс те-
роризмові як політичному ін-
струменту й засобові боротьби. 
Він сягає далеко за межі повсяк-
денної реальності. Як ті, так і ті 
закликають до створення іншого 
світу, вдаються до войовничої ри-
торики й намагаються говорити 
від імені всього суспільства, хоча 
воно ніколи не ототожнює себе з 
їхніми терористичними діями. 
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Автop: 
Олександр Пагіря

У
становчий з’їзд Комін-
терну (ІІІ Інтернаціоналу), 
що відбувся в Москві у бе-
резні 1919-го, став одним із 

яскравих прикладів вистави-
фарсу, розіграної більшовиками 
на сцені російського революцій-
ного театру. На форум приїхало 
лише п’ять делегатів з-за кор-
дону, тоді як решту обрав більшо-
вицький ЦК із числа своїх інозем-
них прихильників, які тоді пере-
бували в Москві. Дехто з них ні-
коли й не був у країнах, які пред-
ставляв, а деякі партійні організа-
ції, делегатами яких вони висту-
пали, ще не утворилися навіть 
формально. Однак на той час для 
більшості представників європей-
ського лівого руху ці технічні де-
талі не мали принципового зна-
чення, оскіль  ки червона Москва 
стала для них таким собі соціаліс-
тичним новим Єрусалимом, по-
кликаним принести «світле май-
бутнє всьо  му людству». 

ДОБРОВІЛьНІ РАБи МОСКВи    
Комінтерн задумувався Лєніним 
не просто як міжнародна органі-
зація комуністичних партій, а як 
суворо підпорядкований Біло-
кам’яній інструмент зовнішньо-
політичного впливу у світі з ме-
тою реалізації «пролетарської 

революції». Фактично це була 
єдина світова комуністична пар-
тія, яка ховалася під ширмою со-
юзу братніх партійних організа-
цій. Кадрова політика, фінансу-
вання та забезпечення мережі 
Комінтерну, вироблення так-
тики і стратегії діяльності його 
національних секцій перебували 
в міцних руках більшовиків під 

пильним контролем радянських 
спецслужб.

Написана Лєніним «21 умо-
 ва» вступу європейських соціа-
лістичних партій до складу Ком-
інтерну, прийнята на його дру-
гому конгресі в 1920-му, запро-
вадила фактично військову дис-
ципліну для членів цієї органі-
зації. Усі комуністичні партії 

як захопити Європу 
Діяльність комуністичних партій у Європі була не тільки фактором 
міжнародної гри Кремля, а й додатковим чинником поляризації 
тамтешніх суспільств

ПАРАЗИТУЮЧИ 
НА КРИЗІ. 
Електо ральним 
успіхам 
комуністів 
Італії сприяла 
повоєнна 
економічна 
нестабільність

Тиждень вирішив зазирнути в за-
дзеркалля світової комуністичної 
системи – до історії діяльності 
компартій на заході Європи. Їхнє 
тривале паразитування на тілах 
демократій тамтешніх країн при-
звело до викривленого уявлення 
західних суспільств про гумані-
тарні виміри цієї ідеології. Окрім 
численних міфів і стереотипів, на 
яких базувався «священний» 
ореол західних ультралівих, кому-
нізм залишив по собі численних 
симпатиків СРСР (і його правонас-
тупниці Росії), прихильних до реа-
лізації імперських амбіцій Кремля.
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БАСТІОН 
РЕВОЛЮЦІЇ. 

Штаб-квартира 
німецьких 
комуністів 
у Берліні, 

прикрашена 
передвибор-

ними гаслами 
«Антифашистсь-

ка акція проти 
війни, голоду і 

фашизму»  
(1932)

КОМІНТеРН БУВ ЄДиНОю 
СВІТОВОю КОМУНІСТиЧНОю 
ПОЛІТСиЛОю, яКА 
ХОВАЛАСя ПІД ШиРМОю 
СОюЗУ «БРАТНІХ» ПАРТІй

мали діяти як легальними, так і 
нелегальними методами. У доку-
менті містилися осуд представ-
ницької демократії, легітимація 
насильства, утвердження абсо-
лютного примату класової бо-
ротьби, поширення громадян-
ської війни і диктатури пролета-
ріату – положення, які мали ви-
разні зародки тоталітаризму.  

Комінтерн був упорядкова-
ний за більшовицькою моделлю 
і слугував інтересам виключно її 
російської частини. Німець Ка-
рел Радек, один із представників 
Росії у виконкомі Комінтерну 
(ВК), відверто заявляв: «Оскіль-
 ки Росія – єдина країна, де робіт-
ничий клас узяв владу у свої 
руки, робітники всього світу по-
винні відтепер стати її патріо-
тами». Більшість іноземних ко-
муністів погодилися з цим не-
змінним постулатом, перетво-
рившись фактично на «добро-
вільних рабів» Москви.  

Голова Комінтерну Грігорій 
Зінов’єв заявив у 1919-му, що ВК 
не тільки має право, а й зобов’я-
заний втручатися в роботу пар-
тій, які належать або хочуть на-
лежати до Комуністичного інтер-
націоналу. Головним інструмен-
том такого втручання були пред-
ставники, яких називали «очима 
Москви», що направлялися біль-
шовицьким ЦК у партії та кому-
ністичні групи в країнах Європи, 
виконуючи там функції сірих 
кардиналів. Саме їхня діяль-
ність, спрямована на розкол ста-
рих європейських соціалістич-
них політсил, призвела до ство-
рення у 1920–1921 роках нових 
комуністичних партій у Великій 
Британії, Франції, Італії, Іспанії, 
Чехословаччині, Юго славії.  

Структурно європейські ком-
партії спиралися на два виміри: 
телеологічний, визначений на 
міжнародному рівні Комінтер-
ном, і національний, пов’язаний 
із внутрішнім виявом у середо-
вищі певних суспільств, при-
чому останній підпорядкову-
вався першому. ВК, що діяв «як 
прожектор ЧК, спрямований за 
межі Росії», визначав стратегію і 
тактику діяльності компартій у 
їхніх країнах і був «генеральним 
штабом світової революції». 

еЛеМеНТи ОДНІЄї СиСТеМи
Провали більшовиків у розпалю-
ванні на хвилі сприятливої пово-
єнної кон’юнктури «соціалістич-
них революцій» у країнах 

Центрально-Східної Європи (на-
самперед Угорщині, Польщі, Ні-
меччині та Болгарії) змусили Лє-
ніна та його соратників перегля-
нути свої підходи до тактики дій 
комуністичних партій на конти-
ненті, перейшовши «від штурму 
до облоги». Збройні повстання та 
експорт революції замінила ви-
тонченіша форма проникнення 
національних філій Комінтерну 
в середовище європейського по-
літикуму через участь у парла-
ментських виборах у союзі з лі-
вими соціал-демократами. 

Політика кожної з компартій 
у своїй країні безпосередньо за-
лежала від ролі, яку могла віді-
гравати ця держава з огляду на 
радянські інтереси. У 1919–1933 
роках у фокусі зовнішньої полі-
тики більшовиків перебувала 
Німеччина. Згодом її місце по-
сіли Іспанія, Франція та Італія.  

Поза легальними структу-
рами компартій розбудовува-
лася таємна мережа Комінтерну 
на чолі з відділом міжнародних 

зв’язків, сформованим спеці-
ально для проведення підривної 
роботи за кордоном. Водночас у 
європейських країнах за допомо-
гою Москви розгорнулася ме-
режа «підставних організацій» – 
прорадянських структур, які 
здійснювали приховану пропа-
ганду на користь СРСР, запуска-
ючи глибоке коріння в середо-
вище європейських лівих інте-
лектуальних еліт. Саме з їхньою 

допомогою у міжвоєнний період 
на заході континенту конструю-
вався ідеалізований «миролюб-
но-рожевий» образ Країни Рад, 
який різко контрастував із ре-
альним життям в умовах радян-
ського тоталітаризму. 

Однак, незважаючи на певні 
успіхи таємної діяльності Комін-
терну в Європі, загалом вплив 
комуністів у середовищі тамтеш-
нього пролетаріату був украй не-
значним. До економічної кризи 
1929–1933 років робітники пере-
важно орієнтувалися на соціа-
лістичні та соціал-демократичні 
партії. І тільки Велика депресія з 
її катаклізмами створила спри-
ятливий ґрунт для посилення 
позицій компартій в індустрі-
ально розвинених країнах Єв-
ропи. 

Завершення формування то-
талітарного режиму в СРСР на 
зламі 1920–1930-х років при-
звело до остаточної інтеграції 
Комінтерну і мережі європей-
ських компартій у сталінську 
систему влади. У цей час за про-
образом диктатури «вождя всіх 
народів» поміж них набув поши-
рення «культ особи» партійного 
лідера: у Франції – Моріса То-
реза, в Італії – Пальміро То-
льятті, в Іспанії – Долорес Іба-
руррі, у Чехословаччині – Кли-
мента Готвальда, у Німеч чині –  
Ернста Тельмана. Це сприяло 
дисциплінуванню місцевих ко-
муністів навколо генеральних 
секретарів (таких собі маленьких 
сталінів), які, своєю чергою, 
отримували безпосередні вка-
зівки з Кремля. 

Водночас з ініціативи Москви 
тут за прикладом СРСР були ін-
сценізовані внутрішні показові 
судові процеси над різними 
«фракційними групами», «опор-

 «Абсолютно 
очевидно, що для 

багатьох комуністів 
Росія – це не 

країна, на досвіді 
якої вони можуть 

вчитися, а 
недосяжна святая 

святих, перед якою 
вони припадають, 
наче благочестиві 
мусульмани, що 

повертаються 
обличчям у бік 
Мекки під час 

молебню», – писав 
один із критично 

налаштованих 
британських 

делегатів на з’їзді 
Комінтерну в 

1920 році
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Електоральні злети і падіння комуністів у Франц	 (вибори до нижньої палати парламенту)
% набраних голосів
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Рік 
виборів

1924    1928    1932     1936    1945    1946    1946    1951     1956    1958    1962    1967    1968     1973    1978    1981     1986    1988    1993    1997    2002   2007
(червень)(листопад)

туністами», члени яких начебто 
виступали проти лінії Комін-
терну. Кожна з компартій була 
перетворена на ланку тоталітар-
ної системи, і далі функціонуючи 
на тлі європейських демократій. 
У цій системі той, хто відмов-
лявся виконувати волю радян-
ської партії-держави, автома-
тично міг бути знищений.

Радянські репресії і масові 
чистки 1930-х років не оминули 
і представників компартій в Єв-
ропі, найбільше з яких постраж-
дали німецька, польська і югос-
лавська секції Комінтерну. 

 
В «АНТиФАШиСТСьКОМУ» 
ОБРАЗІ 
Конкурентна боротьба комуніс-
тів за вплив у лівому русі в 1928–
1933 роках визначалася директи-
вами з Москви, які орієнтували 
їх на боротьбу проти соціал-
демократів як «поплічників бур-
жуазії» і «найбільших ворогів 
робітничого класу» в межах 
ширшої стратегії протистояння 
«клас проти класу». Ця тактика 
призвела до катастрофи Компар-
тії Німеччини після приходу до 
влади нацистів 1933-го.  

тіон соціалізму» на самому заході 
континенту. У 1937 році війна Ста-
ліна проти троцькізму в таборі іс-
панських республіканців почала 
поступово затіняти війну проти 
Франко. Комуністичні репресії 
проти прихильників Троцького в 
Іспанії призвели до відходу бага-
тьох активістів від лівого руху і 
врешті-решт стали однією з при-
чин поразки республіканських 
сил у громадянській війні у квітні 
1939-го. 

ВІД ЗРАДНиКІВ  
ДО ГеРОїВ РеЗиСТАНСУ
Черговий поворот у зовнішній 
політиці Радянського Союзу піс-

 ля укладення пакту з Гітлером у 
серпні 1939-го спричинив новий 
виток переорієнтації європей-
ських комуністів. Відтепер 
остан ні були змушені за вказів-
кою з Москви розвернутися на 
180 градусів і виступити проти 
національних урядів із закли-
ками до припинення війни з Гіт-
лером, а також зняти антифа-
шистську риторику з пропа-
ганди. Через деякий час на зміну 
«антинаціональній позиції» 
1939–1941 років з Білокам’яної 
після нападу Німеччини на СРСР 
у червні 1941-го надійшла ко-
манда щодо широкого й негай-
ного залучення до руху Опору 
проти німецьких окупантів. Від-
тоді комуністичні партії Франції, 
Італії, країн Бенілюксу, Югосла-

Зростання впливу Гітлера 
було чудовою можливістю для 
СРСР презентувати себе як за-
хисника європейської цивіліза-
ції від фашизму. У червні 1934-го 
за командою Сталіна Комінтерн 
переорієнтував братні комуніс-
тичні партії з тактики «клас 
проти класу» на єднання з усіма 
лівими силами на «антифашист-
ській платформі», що потім було 
закріплено на VII конгресі орга-
нізації 1935-го. У нових умовах 
європейські комуністи були зму-
шені представляти себе в ролі 
«антифашистів» й укласти елек-
торальні альянси з колишніми 
ворогами на лівому фланзі. Най-
успішніше тактика цих союзів 
(Народних фронтів) була реалі-
зована у Франції та Іспанії. Після 
краху КПН у 1933 році ФКП та 
КПІ висунулися на пріоритетні 
позиції у стратегії Комінтерну 
саме завдяки змінам зовнішньо-
політичних інтересів Кремля.   

Зі спалахом громадянської ві-
йни в Іспанії СРСР намагався під 
виглядом допомоги силам респу-
бліки закріпити тамтешню Ком-
партію як монопольну в лівому 
русі й здобути додатковий «бас-

ЗРОСТАННя ВПЛиВУ ГІТЛеРА 
БУЛО ЧУДОВОю НАГОДОю 
ДЛя СРСР ПРеЗеНТУВАТи 
СеБе яК ЗАХиСНиКА ЄВРОПи 
ВІД ФАШиЗМУ

«ГОЛОСУЙТЕ 
ЗА ТЕЛЬМАНА». 
«Спартаківці» 
під час 
президентської 
кампанії у 
Німеччині 
(1925 рік)

ВІРНИЙ 
СТАЛІНЕЦЬ. 
Пальміро 
Тольятті — 
генеральний 
секретар 
Італійської 
компартії у 
1927-1964 
роках
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Електоральні злети і падіння комуністів у Італ
 (вибори до нижньої палати 
парламенту)
% набраних 
голосів
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вії, Албанії, Греції, По льщі, Че-
хословаччини тощо розпочали 
активну фазу резистансу, зу-
мівши на цій хвилі створити но-
вий (згодом украй глорифікова-
ний) образ борців за визволення 
європейських народів від нацист-
ських поневолювачів.

Капітал антифашистської 
збройної боротьби комуністи 
успішно використали для поси-
лення своїх впливів у Європі. Зо-
крема, після війни небаченого 
успіху досягли компартії Італії, 
Франції та Греції. У перших двох 
комуністи 1946 року заповнили 
четверту частину нижніх палат 
парламентів та увійшли до складу 
коаліційних урядів. У Греції чер-
воні спочатку були втягнуті в кри-
ваву братовбивчу громадянську 
війну з метою захоплення влади, 
а згодом кинуті Сталіним напри-
зволяще урядовим і британським 
військам з огляду на домовле-
ності останнього з альянтами про 
розмежування сфер впливу на 
континенті.  

Зважаючи на загрозу біль-
шовизації Західної Європи та у 
зв’язку з наростанням протисто-
яння між західними державами 
та Радянським Союзом, у травні 
1947-го під тиском американ-
ського президента Гаррі Трумена 
міністрів-комуністів було видво-
рено зі складу урядів Франції та 
Італії, а підтримка США Афін у 
боротьбі з комуністичною Демо-
кратичною армією Греції при-
звела до поразки лівих військо-
вих сил у 1949-му. Попри реалі-
зацію «доктрини Трумена», 
французька та італійська ком-
партії залишалися найпотужні-
шими неправлячими політси-
лами протягом майже 20 пово-
єнних років, перебуваючи в опо-
зиції до офіційних Парижа та 
Рима й водночас будучи втягну-
тими Кремлем у вир блокового 
протистояння із Заходом.   

ВиКЛиК СиСТеМІ
Потужного удару по ліворади-
кальному руху прорадянського 
спрямування завдало поширен-
 ня у 1970–1980-х руху єврокому-
нізму, що виступав за відмову від 
реалізації світової пролетарської 
революції та відмежування від 
лінії КПРС. Головним його при-
значенням стали переорієнтація 
компартій на соціал-реформізм, 
сповідування вірності демокра-
тичним інституціям, розширен-
 ня соціальної бази за рахунок се-

реднього класу та прихильників 
нових соціальних рухів (переду-
сім фемінізму, пацифізму та руху 
за права сексменшин). На позиції 
єврокомунізму, який увиразнив 
ерозію сталінської моделі міжна-
родного комуністичного руху, 
поступово перейшли компартії 
Італії, Іспанії, Великої Британії, 
Бельгії, Нідерландів та Австрії. 

Дистанціювання від Москви 
стало підґрунтям для структур-
ної перебудови всього західного 
лівого руху, відходу від ультра-
радикального сектантства й ре-
волюційної утопії на позиції 
соціал-демократії, помірковано-
 го соціалізму, а подекуди зеле-
ного руху, органічно інтегрова-
них у демократичну систему єв-
ропейських країн. Єдиною пар-
тією, яка до кінця залишилася 
вірною сталінській лінії, була 
Французька комуністична пар-
тія, надмірна «революційність» 
якої призвела до поступової 
втрати нею своєї соціальної бази. 

Водночас реакцією на ці про-
цеси в західноєвропейському ко-
муністичному русі, своєрідним 

відгомоном холодної війни стала 
поява ультралівого тероризму. 
Забезпечуваний і підтримува-
ний КДБ і сателітними спец-
службами країн соцтабору кому-
ністичний тероризм став пер-
шим спалахом політичного на-
сильства на континенті після за-
кінчення Другої світової війни.    

Спадок, який залишив по 
собі комунізм у Західній Європі, 
окрім терористичних виявів ос-
танніх десятиліть існування 
СРСР – це насамперед численні 
міфи і стереотипи, укорінені в 
західні суспільства прихильни-
ками світової гегемонії Країни 
Рад, уявлення про соціально-
демократичний і національно 
орієнтований характер цього 
руху. У політичному сенсі існу-
вання протягом кількох десяти-
літь поспіль сильного радикаль-
ного лівого полюса, сформова-
ного комуністами в низці держав 
Західної та Південної Європи в 
повоєнний період, заклало під-
ґрунтя для формування в них 
поляризованих політичних сис-
тем. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ДРЕЙФ. 
Обраний 1960 
року генсек 
Компартії 
Іспанії Сантьяґо 
Каррільйо 
(перший 
ліворуч у 
передньому 
ряду) став 
одним із 
ідеологів 
єврокомунізму

Провідною 
організацією із 

пропаганди ідей 
Комінтерну в 

міжвоєнній Європі 
був Міжнародний 
фонд допомоги 

робітникам 
(МФДР), створений 

Віллі 
Мюнцерберґом у 
Берліні. Під його 

«дахом» 
перебувало 19 

газет і журналів, 
навіть у такій 

віддаленій країні, 
як Японія
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З
аснована у грудні 1920-го 
на базі Соціалітичної пар-
тії французька секція Ко-
муністичного інтернаціо-

налу, або Французька компартія 
(ФКП), довгий час не спричи-
няла пожвавлення в лівому русі. 
Період економічної стабільності 
й зростання 1920-х років не да-
вав шансів на поширення її 
впливів серед молодого проле-
таріату. У 1933-му політсила на-
лічувала лише 29 тис. осіб і здо-
була на загальнонаціональних 
виборах 8,3% голосів (тобто під-
тримку 796 тис. громадян). Реа-
лізація тактичної схеми «клас 
проти класу», накресленої Ком-
інтерном у 1928–1931-му, не при-
носила суттєвих дивідендів ко-
муністам у конкретних реаліях 
буржуазної республіки.

НА ХВиЛІ КОН’юНКТУРи
Однак світова економічна кри  за, 
яка вдарила по країні в 1931-му, 

завдавши катастрофічних на-
слідків для працюючого про-
шарку, створила сприятли ву 
кон’юнктуру для посилення 
впливів ФКП у робітничому се-
редовищі. Наступними роками 
популярність французь ких ко-
муністів почала різко зростати, 
що було засвідчено окружними 
виборами у 1934-му й муніци-
пальними – у травні 1935-го.

Цьому значною мірою спри-
яла нова тактика партії, наки-
нута Сталіним і Комінтерном у 
1934 році, спрямована на форму-
вання блоку з французькими лі-
вими (Народним фронтом) для 
протистояння «наступові фа-
шизму». За результатами голо-
сування ФКП забезпечила собі 
на довгі десятиліття контроль 
над численними меріями, зо-
крема в паризьких передмістях. 
Окрім цього, їй вдалося трива-
лий час мати монопольний 
вплив у профспілках, утвердив-

шись у Загальній конфедерації 
праці (ЗКП).

Однак за ширмою «загаль-
нонародної антифашистської 
єдності» комуністів, соціалістів 
і радикалів, профспілок, робіт-
ників і середнього класу кри-
лася чітка й послідовна лінія 
Компартії на монополізацію 
руху трудящих виключно у 
своїх інтересах задля встанов-
лення гегемонії на лівому 
фланзі.

ФКП змогла стати впливо-
вим політичним гравцем у 
Франції і кристалізувати кому-
ністичну робітничу ідентич  ні   сть, 
яка законсервувалася більш ніж 
на 40 років. На думку історика 
Стефана Куртуа, формування у 
1935–1936 роках вектора іден-
тичності робітничих громад на 
користь ФКП визначало непе-
рервність і силу існування кому-
ністичного феномена в респу-
бліці аж до початку 1980-х років.

Чужорідне тіло
Прищеплений на стовбурі французького соціалізму, лєнінський 
комунізм був тоталітарним елементом у тамтешній демократії

Автор: 
Олександр 

Пагіря

МАСКУЮЧИ СУТНІСТЬ. 
Під виглядом захисту демократії у 1930-х роках 

французькі комуністи на чолі з Морісом Торезом 
(у центрі) змогли надовго утвердитися на 

політичному небосхилі республіки
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Відхід від революційної так-
тики та побудова платформи 
«антифашистського союзу» су-
проводжувалися появою нової 
патріотичної риторики ФКП, ви-
явом якої, зокрема, став заклик 
генсека Моріса Тореза утвер-
дити любов комуністів до своєї 
країни. Однак для останніх 
Франція завжди була лише 
«своєю країною», тоді як «бать-
ківщиною» залишався Радян-
ський Союз.

Після перемоги на парла-
ментських перегонах у травні 
1936 року Народного фронту 
ФКП, виконуючи вказівки Мо-
скви, відмовилася ввійти до 
уряду Леона Блюма, щоб не «за-
плямувати» себе опортунізмом і 
парламентаризмом.

Попри весь демократичний 
антураж, комуністи впродовж 
усієї своєї історії були яскраво 
вираженим тоталітарним рухом 
із презирливим ставленням до 
всієї системи представницької 
демократії в державі, «культом 
особи» партійного лідера (пер-
шим «місцевим Сталіним» став 
«вождь французького народу» 
Моріс Торез), із суворим ідеоло-
гічним вихованням, партійним 
«демократичним централіз-
мом», ритуалами критики й са-
мокритики, внутрішніми судо-
вими процесами проти політич-
них опонентів. Як влучно зазна-
чає Стефан Куртуа, члени апа-
рату ФКП вважали себе «передо-
вими елементами тоталітарної 
системи на ворожій території».

НА СТАЛІНСьКОМУ ПОВІДКУ
Водночас Французька компартія 
залишалася інструментом діяль -
ності Комінтерну, прямо підко-
ряючись імперативам зовніш-
ньої політики СРСР і будучи 
лише гвинтиком у світовій кому-
ністичній системі.

Насамперед ця особливість 
функціонування ФКП прояви-
лася на початковому етапі Другої 
світової війни, в період так зва-
ного дипломатичного шлю  бу за 
розрахунком між СРСР та Німеч-
чиною. Йдучи за сталінською лі-
нією союзу з нацистами, 1 жов-
тня 1939-го під час «дивної ві-
йни» західних країн проти Тре-
тього Рейху керівництво ФКП 
звернулося з листом до голови 
Палати депутатів французького 
парламенту Едуара Ерріо з вимо-
гою негайно розпочати мирні пе-
реговори з Гітлером.

До червня 1941-го (початку 
німецької агресії проти СРСР) 
комуністична преса нещадно 
«громила» французьку і британ-
ську «буржуазію» за ведення 
«імперіалістичної війни» проти 
фюрера й закликала її укласти 
мирний договір із Країною Рад 
«задля утвердження у світі за-
гального миру». Антипатріо-
тична й, по суті, зрадницька по-
літика комуністів, які виступали 
за поразку своєї країни у війні 
проти Німеччини, цілком від-
повідала зовнішньополітичній 
лінії Кремля, окресленій пак-
том Молотова – Ріббентропа 23 
серп  ня 1939-го.

У вересні того самого року 
за антинаціональну позицію 
французький уряд припинив ді-
яльність ФКП, яка перейшла в 
підпілля, продовжуючи, однак, 
закликати до боротьби проти 
внутрішнього (класового) во-
рога замість зовнішнього. У лис-
топаді 1939-го військовий трибу-
нал засудив генерального секре-
таря ФКП Моріса Тореза за де-
зертирство з французької армії 
до шести років ув’язнення, а в 
лютому 1940 року позбавив його 
громадянства республіки. «Син 
народу» (як назвав себе фран-
цузький генсек у автобіографії) з 
радянським паспортом таємно 

вилетів до СРСР, де перебував до 
осені 1944-го, очікуючи урядової 
амністії.

Пацифістська риторика фран -
цузьких комуністів була поси-
лена таємними переговорами з 
німцями після окупації країни в 
червні 1940-го про легалізацію 
виходу газети l’Hu manité. Нену-
мерований випуск видан  ня за 
19 червня навіть містив офіційне 
комюніке нацистів, опубліко-
ване з наказу їхньої військової 
влади, з повідомленням про по-
разку французької армії.

ЛеГІТиМІЗАЦІя  
ЧеРеЗ РеЗиСТАНС
Після подій 22 червня 1941-го 
за прямою вказівкою з Москви 
ФКП перейшла на позиції 

збройної боротьби проти оку-
пантів і поступово змогла вибо-
роти собі одне з чільних місць у 
французькому русі Опору, пере-
кинувшись з арени класової бо-
ротьби (проти «багатіїв» і бур-
жуїв) на національну (проти ні-
мецьких поневолювачів). «Імпе-
ріалістична війна» раптом пе-
ретворилася на «справедливу й 
патріотичну».

Завдяки участі в антина-
цистському русі резистансу ФКП 
змогла вийти з майже цілкови-
тої ізоляції (після антинаціо-
нального демаршу 1939–1941 ро-
ків) й відновити свою легітим-
ність великої французької пар-
тії, що бореться з окупантами й 
має визнання з боку інших рухів 
та політичних сил, покликаних 
вирішувати повоєнну долю рес-
публіки. Помітні заслуги Ком-
партії в організації французь-
кого руху Опору в роки Другої 
світової війни стали одним із 
підставових міфів, які живили 
національну пам’ять про кому-
нізм упродовж наступних деся-
тиліть.

Дивіденди проводиря анти-
нацистського руху ФКП намага-
лася активно використати для 
посилення свого впливу в кра-
їні. Після перемог ЧА під Ста-
лінградом і на Курській дузі 
1943-го та зростання міжнарод-
ного авторитету СРСР ця політ-
сила, за директивами Сталіна, 
здійснила кілька спроб узурпу-
вати «виключне» становище в 
русі Опору своєї країни й обі-
грати генерала де Ґолля – керів-
ника «Вільної Франції» в Лон-
доні, щоб згодом захопити владу.

Очевидно, послідовники Мо -
ріса Тореза сподівалися повто-
рити успіх Лєніна, який 1918 
року зумів «перетворити «імпе-
ріалістичну війну на громадян-
ську» й таким чином переміг у 
Росії. Однак міжнародна та наці-
ональна ситуація – присутність 
американських вій  ськ на фран-
цузькій території та політичний 
хист Шарля де Ґол  ля – перешко-
дила реалізації цієї стратегії.

Значною мірою на ці події 
вплинула також нова лінія Ста-
ліна з його ставкою на уряд 
останнього й намаганням по-
вернути Францію в коло вели-
ких держав для формування на 
її основі континентальної про-
тиваги англосаксонському домі-
нуванню в Західній Європі. Вод-
ночас французьким комуністам 

ДиВІДеНДи ПРОВОДиРя  
РУХУ ОПОРУ КОМПАРТІя 
НАМАГАЛАСя ВиКОРиСТАТи 
ДЛя ПОСиЛеННя ВПЛиВУ  
У ФРАНЦІї

ВІРНІСТЬ 
ВОЖДЮ. 
Газета 
l’Humanité –
офіційний  
орган ФКП –  
не скупилася 
на похвали 
радянському 
диктатору  
Іосіфу Сталіну
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було наказано «заховати зброю» 
й чекати сприятливого моменту 
для «наступу».

Сталінський сценарій був 
май  же з точністю реалізований 
у Франції 1946-го, коли генерал 
де Ґолль унаслідок тактичних 
розходжень із союзниками пі-
шов у відставку з посади голови 
уряду, що дало змогу ФКП під-
нестися до політичних висот і 
здобути в листопаді 1946-го на 
парламентських виборах 28% 
голосів. Це був найбільший по-
літичний злет компартії в історії 
Франції. У Національних зборах 
Морісові Торезу не вистачило 
кількох депутатських мандатів, 
щоб стати прем’єр-міністром і 
обійняти найвищу посаду в Чет-
вертій Республіці. Це, однак, не 
завадило комуністам здобути 
важливі міністерські портфелі.

Головним результатом елек-
торального тріумфу комуністів 
стало остаточне формування по-
ляризованої структури фран-
цузького політичного простору 
після Другої світової війни з її 
чітким розподілом на правий і 
лівий полюси та слабким цен-
тром.

Здавалося б, шлях до загар-
бання влади комуністами відпо-
відно до моделі «народних демо-
кратій» був відкритий. Однак у 
травні 1947-го довгий похід ФКП 
до найвищих кабінетів раптом 
урвався внаслідок відставки 
міністрів-комуністів у складі на-

ціонального уряду, що відбулася 
на вимогу американського пре-
зидента Гаррі Трумена.

ВІД «ЗОЛОТОї ДОБи»  
ДО АГОНІї
Восени 1947-го за командою з 
Москви французька компартія 
була остаточно втягнута у вир 
блокового протистояння СРСР із 
західним світом і мусила вкотре 
перебувати в непримиренній 
опозиції до свого власного 
уряду. У жовтні 1948 року Моріс 
Торез («француз із душею ра-
дянського громадянина», як 
його називав Сталін) закликав 
свій народ підтримати Червону 
армію, якщо вона вступить на 
територію країни. Подвійна ло-
яльність ФКП завжди віддавала 
перевагу на користь СРСР за-
мість Франції, інтернаціоналіз-
мові замість націоналізму.

За висловом Стефана Кур-
туа, 1945–1958 роки були «золо-
тою добою» в історії фран-
цузького комунізму. До чин-
ника поширення останнього в 
1935–1936-му додалося зрос-
тання партійних лав завдяки 
вирішальній участі в русі Опору 
та визволенні країни. Присут-
ність близько 25% представни-
ків у парламенті давала комуніс-
там змогу блокувати політичну 
систему Четвертої Республіки.

Однак після приходу в 1958-
му до влади Шарля де Ґолля 
ФКП зазнала першої значної по-

літичної кризи, втративши на 
парламентських виборах 1 млн 
голосів. У 1960-х роках справ-
жнім викликом для Компартії 
стала поява нових суспільних 
цінностей унаслідок вступу 
Франції в постіндустріальну до-
бу, що спричинило кризу кому-
ністичної пролетарської іден-
тичності та поступове руйну-
вання робітничих сегрегацій, 
відгороджених комуністами від 
решти суспільства. Всупереч но -
вим віянням у суспільному 
житті та постанню в західних 
країнах явища єврокомунізму, 
зорієнтованого на соціал-рефор  - 
мізм, французькі червоні зали-
шалися послідовниками сталін-
ської моделі, накинутої їм у 
1930–1940-х роках. Кризу кому-
ністичного руху поглибили роз-
пад «Союзу лівих» у 1978 році 
(він перебував при владі від 
1972-го) та перехід ініціативи на 
лівому фланзі від комуністів до 
соціалістів Франсуа Міттерана.

Різке падіння громадського 
авторитету СРСР у 1980-х і по-
дальший колапс комуністичних 
режимів у Центральній та Схід-
ній Європі призвели до поступо-
вої мутації та агонії ФКП, що їх 
Стефан Куртуа охрестив «смер-
 тю французького комуніз  му». 
Однак результати останніх пре-
зидентських перегонів у цій кра-
їні засвідчують живучість кому-
ністичних ідей, здатність ФКП 
регенеровувати свої соціальні 
клітини під впливом нової 
кон’юнктури – світової фінансо-
вої кризи та поступового відкату 
моделі держави соціального до-
бробуту. Чужорідне тіло тоталі-
тарного походження мля  ве, але 
воно продовжує свій руйнівний 
вплив на організм французької 
демократії. 

ЦиТАТА:
Стефан Куртуа.  
«Більшовизм à la française» 
(«Темпора», 2012)
«Совєтський комунізм безперечно 
був феноменом системної організа-
ції і терористичного деспотизму. Але 
в своєму міжнародному вимірі він 
був передусім феноменом релігії, 
віри, цілковитої самовідданості лю-
дей, які жили месіанським рухом, 

покликаним забезпечити спасіння людства. Комуніс-
тична система ніколи б не досягла могутності та ефектив-
ності, якби не спиралася на фанатичних активістів, пере-
конаних, що їм належить істина, сповнених прагнення 
накинути її всьому світові й готових не тільки на найвищі 
жертви, а на жертви, можливо, вищі, коли в жертву відда-
ють власну гідність та індивідуальну свідомість».

НА СПРАВЖНІЙ 
БАТЬКІВщИНІ. 
Генсек 
французьких 
комуністів 
Жак Дюкло 
(праворуч) 
із лідерами 
сателітних 
компартій  
у Москві  
(1955 рік)

46|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 21 (238) 25–31.05.2012

СПЕЦІАЛЬНА ТЕМА|комунізм у захіДній ЄВропі



&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Fata morgana Західної Європи

П
ісля катастрофи Першої світової війни на 
заході Європейського континенту під 
впливом російських більшовиків зазнали 
радикальної трансформації соціал-демо-

кратичні сили, які існували до цього. У 1919–1920 
роках тут виникла ціла мережа комуністичних 
партій, доволі радикальних і на початку популяр-
них, чітко зорієнтованих на ультраліву інтеліген-
цію, пролетаріат і частину фермерства, яке спів-
чувало комунізму. Більшовики відразу зрозуміли 
важливість цього явища й поставили собі за мету 
упокорення тих партій. Ми глибоко помиляє-
мося, якщо думаємо, що це Кремль зорганізував 
компартії на Заході. Насправді вони виникли 
спонтанно. Однак до кінця 1920-х червоні всі 
були так чи інакше бюрократично упокорені Мо-
сквою через Комуністичний інтернаціонал. Це 
дуже складна і драматична історія, яка засвід-
чує, що в той час російський імперіалізм знай-
шов для себе особливий важіль впливу на сві-
тову політику. Кремль за короткий час перетво-
рився на столицю глобального бренда, потоку лі-
ворадикальних комуністичних ідей, які тоді були 
популярними. 
Ця система підкорених Мос -
квою комуністичних пар-
тій Європи та світу функці-
онувала аж до смерті Ста-
ліна 1953 року. Залежність 
західних компартій від 
Білокам’яної аж ніяк не 
можна применшувати – 
вона була майже тоталь-
ною. Від цієї залежності ві-
дійшла тільки жменька 
троцькістів – представників найрадикальні-
шого крила у лівому русі. Комінтерн порядку-
вав як тільки міг у тій системі. Приміром, на-
прикінці 1920-х Комуністична партія мала великі 
шанси перемогти в Німеччині. Однак чим же в та-
кому разі була б відстала аграрна Росія на тлі ін-
дустріальної Веймарської республіки? І Сталін 
постійно усував тих функціонерів КПН, якими 
був незадоволений. 
Особливістю комуністичного руху було те, що він 
набував свого впливу лише в період кризи. І так 
сталося у 1930-х роках, а згодом під час Другої сві-
тової війни, коли компартії заволоділи всім гори-
зонтом антифашистського руху Опору й вдавали, 
ніби вони і тільки вони є повними його господа-
рями. Серед країн Західної Європи особливо ця 
тенденція була характерна для Франції та Італії. І 
тут після закінчення війни комуністи мали ве-
ликі шанси прийти до влади, якби тамтешні ви-
борці не побачили, що вони цілковито залежні 
від волі Сталіна. Лідер Французької компартії 
Моріс Торез фактично всю війну пересидів у Ра-
дянському Союзі. Пальміро Тольятті, що як ніхто 
інший знав про сталінський терор і катастрофи 
1930-х у СРСР, теж ішов тим самим шляхом вір-
ності «батьку всіх народів». 

Цей процес залежності західноєвропейських ко-
муністів від Кремля призупинила тільки смерть 
вождя. Серія криз сталінської моделі соціалізму в 
країнах «народної демократії» і виступ Хрущова 
на ХХ з’їзді КПРС у 1956-му спричинили справ-
жній шок серед прихильників СРСР на Заході. 
Відтоді бере свій відлік спроба «суверенізації» за-
хідних компартій. Цей складний і болісний про-
цес трансформації тривав понад 20 років. Сфор-
мована в попередній період Fata morgana соціа-
лістичного будівництва на Сході стала поступово 
розвіюватися. Інтервенції радянських військ в 
Угорщину 1956-го та Чехословаччину 1968-го 
призвели до того, що майже всі компартії на За-
ході порвали свої зв’язки з Радянським Союзом. 
Спроби Кремля організувати всесвітні з’їзди ко-
муністичних і робітничих партій перетворилися 
на стриману, але доволі радикальну критику 
СРСР більшістю червоних по інший бік залізної 
завіси. Дисидентів-емігрантів із НДР урочисто 
приймали на з’їздах Іспанської компартії. Фран-
цузький поет Арагон прямо казав, що більше ні-
коли не поїде до тієї «реакційної країни», однак 
поїхав, щоб витягти з ув’язнення українського 

режисера Сергія Параджа-
нова.     
За таких умов виникла 
доктрина єврокомунізму, 
що передбачала відмову 
від побудови соціалізму на 
основі радянської моделі. 
По-суті, відбувалася дово-
 лі стрімка еволюція захід-
ноєвропейських компар-
тій у бік соціал-демокра-

тичної ідеології. До цього також спричинився 
бунт молоді, внаслідок якого сталася зміна 
самої структури капіталістичного світу. У 

процес соціального реформування західних сус-
пільств активно включилися соціалісти та 
соціал-демократи, а також комуністи, які внаслі-
док цього втратили свій енергетичний заряд. 
Фактично вони відмовилися від засадничих ідей 
марксизму – лєнінізму, відверто полемізували з 
Москвою і намагалися реабілітувати компартій-
них функціонерів, репресованих Сталіним. 
Єврокомунізм відіграв велику роль у форму-
ванні західної «парасоціалістичної» структури. 
Однак багатьом стало зрозуміло, що «комуніс-
тичного раю» не побудуєш. Як тільки був витво-
рений інший спосіб західного існування – 
соціал-демократичний, червоні опинилися на 
маргінесі. Велика комуністична Fata morgana За-
хідної Європи минула. І досі ми спостерігаємо 
декаданс ліворадикальної ідеології на конти-
ненті. Та треба пам’ятати, що певна частина люд-
ства, особливо молодь та інтелектуали, у разі 
планетарної кризи може несподівано поверну-
тися до ідей комунізму, забувши про Лєніна, 
Сталіна і терор, який супроводжував правління 
більшовиків у ХХ столітті. 

КРеМЛь ЗА КОРОТКий 
ЧАС ПеРеТВОРиВСя НА 

СТОЛиЦю ГЛОБАЛьНОГО 
БРеНДА, ПОТОКУ 

ЛІВОРАДиКАЛьНиХ 
КОМУНІСТиЧНиХ ІДей

Автор:  
Вадим 

Скуратівський
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«У
се поділити!», «Забо-
ронити звільнен  ня!», 
«Геть НАТО!», «Ні – 
світовому капіталу!» 

– ці та інші гасла прихильників 
серпа й молота оживають під час 
чергової французької виборчої 
кампанії. Хоча «червоний пояс» 
Парижа (конгломерат передмість) 
поступово зношується й тоншає, 
комуністичних ортодоксів у кра-
їні все ще не бракує.

Напередодні парламентських 
виборів червоні знамена знову 
майорять над площами колиш-
ніх робітничих міст, де ліві ради-
кали сподіваються на звичну 
підтримку. Сьогодні їхніми най-
більшими конкурентами стали 
кандидати ультраправого Націо-
нального фронту, що перебрав 
під свої прапори чимало пред-
ставників пролетаріату.

ІЗ ЛЄНІНСьКиМ ПРиВІТОМ
Два роки тому, перед своєю 
смертю, голова ради регіону Лан-
гедок-Руссільйон Жорж Фреш 
устиг спорудити в Монпельє 
пам’ятник Владімірові Ульянову. 
Попри численні петиції та де-
монстрації протесту, лідер біль-
шовиків, схоже, надовго обла-
штувався на майдані цього уні-
верситетського міста на півдні 
Франції. «Жорж Фреш був, зви-
чайно, ексцентричною людиною, – 
пояснюють у мерії Монпельє. – 
Але зробив багато. Поки що сесія 
міськради не обговорювала про-
позиції прибрати Лєніна».

«Я не ставитиму монументів 
різним політичним гномам, – 
нахвалявся голова ради регіону 
Лангедок, обіцяючи громадсь-
кості «справжню площу Великих 
Людей» у Монпельє. – Мене не 
цікавлять Ширак, Міттеран чи 
Саркозі. Після Лєніна побудуємо 
пам’ятник Мао Цзедуну, Вінсто-
нові Черчиллю та Іосіфу Ста-
ліну».

Усіх своїх проектів політик 
матеріалізувати не встиг. Проте 
його погляди аж ніяк не кож-
ному видаються неадекватними. 
«Якби не було Лєніна, не було б 
звільнення від колоніальної за-
лежності народів Африки, Азії та 
Латинської Америки», – вважає 
студент-правник Юсуф Дарі. 
Хлопець народився в одному з 
комуністичних передмість Па-
рижа, його родина походить з 
Алжиру. «Лєнін – це великий по-
літик ХХ століття, – перекона-
ний мій співрозмовник. – Це 
нормально, що  скрізь у світі є ба-
гато вулиць, названих на його 
честь». 

Сталінські репресії, концта-
бори ГУЛАГу, китайська «куль-
турна революція» та злочини 
червоних кхмерів у Камбоджі ко-
штували людству, згідно з «Чор-

ною книгою комунізму», майже 
90 млн невинних жертв. Однак 
ці історичні факти досі не діс-
тали належної оцінки з боку на-
уковців, політичного класу та 
суспільної думки у Франції. Тер-
мін «класовий геноцид», що його 
запровадив історик Стефан Кур-
туа, повсякчас наражається на 
саботаж із боку лівої французь-
кої професури. «То були не 
справжні комуністи», – відхре-
щуєть вона.

ЛІБеРАЛІЗМ І КОНВАЛІї
Щороку на Першотравень усі ко-
муністичні містечка з «черво-
ного пояса» Парижа вподібню-
ються між собою, як близнята. 
Скрізь на перехрестях, вулицях і 

площах виростають рундучки з 
конваліями: за традицією в та-
кий спосіб Компартія поповнює 
свою касу.  

«Відтоді як Радянський Союз 
припинив фінансувати французь -
ких комуністів, тільки й залиша-
ється, що продавати квіти», – за-
уважує колишній троцькіст Ва-
лантен Дюфло. Цей шкільний 
учитель «ніколи не любив ком-
партійців», але довго залишався 
прихильником ультралівих. «Ме -
не шокували постійні чистки в 
ФКП: у 1920-х, 1930-х, 1940-х, по-
воєнних роках, – пояснює чо-
ловік. – Невдовзі мені виповни-
ться 70. Я бачив різне. Ганебні 
шпальти l’Humanité з панегіри-
ками Сталіну, дивні присягання 
у вірності Москві з боку генсеків 
Компартії Жоржа Марше та Мо-
ріса Тореза...».

Під час нещодавніх прези-
дентських виборів пан Дюфло го-
лосував спочатку за центриста 
Франсуа Байру, а в другому 
турі – за нового президента 
Олланда. «Роки лікують від ра-
дикалізму, – жартує він. – Сві-
това революція – насправді не-
безпечна утопія. Студентом я во-
лів бути водночас і антикомуніс-
том, і ультралівим. Тоді була 
справжня мода на троцькізм. 
Але я вилікувався від крайнього 
лівацтва, коли відвідав Кубу. Го-
лодні діти, порожні крамниці, 
налякані очі... Я зрозумів, що 
відкидати ринок – безглуздя. 
Так, безперечно, приватна влас-
ність тільки поглиблює нерів-
ність між людьми. Але кривавий 
хаос, що збурюється під час кож-
ного силового перерозподілу 
власності, – ще гірше рішення».

Валантен Дюфло шкодує, що 
французькі соціалісти не під-
тримали у 2009 році резолюцію 
Європейського парламенту про 
урівняння комуністичних і на-
цистських злочинів: «Навіть по-

Символи тьмяніють, 
але не зникають
Ностальгійна пам’ять про комунізм у Франції  
уникає згадок про мільйони невинних жертв цієї ідеології
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міркованим лівим не подоба-
ються розмови про можливий 
суд над злочинами комунізму, – 
каже він. – Вони часто звужують 
проблему до особистостей Ста-
ліна й Мао. Все це для того, аби 
не визнавати, що комунізм – 
потворне збочення людської 
думки. Щоб не втратити союз-
ників на виборах».

ПОТАЄМНА РеВОЛюЦІя
Від 1930-х років «червоні пояси» 
французької столиці та інших ве-
ликих міст країни (Марселя, Лі-
она, Лілля) складалися з доброї 
тисячі специфічних робітничих 
передмість. Тут працювали за-
води й фабрики, вирувало проф-
спілкове життя, і комуністи, за 
фінансової підтримки Москви, 
легко знаходили собі електо-
ральну базу.

У цих містечках чимало 
п’ятиповерхівок, схожих на ра-
дянські «хрущовки». Вулиці тут 
мають імена Ґаґаріна та Ґорького, 
а соціального житла збудовано 
більше, ніж приватного. Якщо за 
бурхливого розвитку французь-
кої економіки підприємства за-
безпечували «червоним» перед-
містям стабільне надходження 
податків та відносний добробут, 
то дві нафтові й остання фінан-
сова криза радикально змінили 
цей урбаністичний ландшафт.

Робітничі квартали перетво-
рилися на осередки безробіття. У 
найбільших, як-то Сен-Дені, не 
працює близько половини насе-
лення. Аби втримати владу, ко-
муністи встановлюють з електо-
ратом дещо утриманські відно-
сини, обіцяючи численні допо-
моги та субсидії. Та фінансувати 
купівлю голосів у такий спосіб 
дедалі важче. 

Популістських гасел на хліб 
не намастиш. «Червоні» міста по-
ступово «рожевіють» і «зелені-
ють», переходячи під владу соці-
алістів чи активістів екологіч-
ного руху. «Популярність Ком-
партії трималася на соціальних 
здобутках, – пояснює уродженка 
міста Сен-Дені, де досі керують 
комуністи, Маґдалена Дером. – 
Оплачувані відпустки, яких до-
мігся у 1936-му Народний фронт, 
соціальне забезпечення для всіх, 
що його вибороли комуністи по 
війні… Але часи змінилися. Лю-
дям потрібна робота, а її нема. 
Можна далі викривати хижу сут-
ність капіталізму та НАТО, як 
це робить Лівий фронт, але 
нові робочі місця від цього не 
з’являться».

«То був ніби світ у собі, – зга-
дує 40-річна співробітниця од-
ного з паризьких музеїв. – Шко-
ляркою я їздила в літні табори, 
організовані подібно до радян-

ських. Ми напам’ять знали «Ін-
тернаціонал»». Маґдалена іро-
нічно посміхається: «Звісно, ніх-
 то нам не розповідав про табори 
та каральну психіатрію».

Жінка певна, що потьмянілі 
символи витісняє з колективної 
свідомості сувора реальність. 
«Криза – вправний коректор», – 
зауважує вона й наголошує, що 
новий президент Франсуа Ол-
ланд уперше з повоєнних часів 
відмовився в перспективі парла-
ментських виборів від союзу з Лі-
вим фронтом, до якого влилися 
залишки Комуністичної партії та 
ультраліві.

«Ніхто нічого офіційно не 
оголошує, йдеться про глибинні 
процеси, – вважає пані Дером. – 
Однак за непрямими прикме-
тами, президент Олланд, мож-
ливо, стане першим французь-
ким соціалістичним лідером, 
котрий чітко відокремить помір-
кованих лівих від радикаль-
них».

Висновки, звичайно, робити 
зарано. Новий уряд республіки, 
до якого справді не ввійшов жо-
ден комуніст, тільки-но запрацю-
вав. Корективи неминуче вне-
суть парламентські вибори, що 
відбудуться 17 червня. ФКП на 
перегонах виступає не самостій-
ною силою, а частиною Лівого 
фронту. 

Нині Французьку 
компартію 

представляють 

130 тис. 
рядових членів і 

700
 мерів у маленьких 

містах по всій 
країні

РОЗМЕЖУ-
ВАННЯ.  
Соціалістична 
партія Франсуа 
Олланда  
піде на парла-
ментські  
вибори у черв-
ні 2012-го 
окремо від  
радикального 
Лівого фронту
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Яромир Микитко – політв’язень у третьому 
поколінні

Спадковий 
дисидент

П
ерший спогад Яромира 
Микитка – довгий тем-
ний коридор бараку. Він 
народився 12 березня 

1953-го в Прокоп’євську Кеме-
ровської області. Коли хлоп-
чику виповнилося три роки, 
батьки повернулися до Гали-
чини, однак довго уникали роз-
мов про Сибір.

РОДиННІ ТАБОРи
Відносини з радянською владою 
в родичів Яромира «не скла-
лись» одразу. Його діда по бать-
кові Григорія за німців обрали 
війтом села Острів – тепер це 
частина Щирця – містечка на 
південь від Львова. Попереджа-
ючи земляків про майбутні рек-
візиції, які планували окупанти, 
зажив авторитету. «Другі со-
вєти» відправили колишнього 
старосту до Сибіру. Трагедія спіт-
кала й іншого діда – Івана, із Зо-
лочева. 1941 року тамтешній за-
мок перетворився на справжню 
катівню НКВС. Згодом німці до-
зволили городянам розшукати в 
його підвалах тіла родичів. Іван 
був серед тих, хто організував пе-
репоховання жертв сталінізму. 
Коли 1944 року до міста поверну-
лася радянська влада, йому при-
гадали це й вислали до Сибіру.

Діти Григорія та Івана – 
Олексій і Володимира – позна-
йомились у Кемеровській об-
ласті, 1953 року в них народився 
Яромир. У 1956-му, після 
ХХ з’їзду КПРС, Григорія та 
Івана частково реабілітували і 
вони змогли повернутися в 
Україну із забороною селитись 
на Львівщині. Тож батьки Яро-
мира осіли в Самборі, тоді це 
була Дрогобицька область.

юНІ ПІДПІЛьНиКи
Збройного підпілля на Галичині 
вже не існувало, та патріотичного 

духу радянська влада так і не ви-
травила. Долю Яромира визна-
чило те, що його однокласником 
виявився Зорян Попадюк. Мати 
хлопця Любомира Попадюк, яка 
викладала німецьку мову у Львів-
ському університеті, приятелю-
вала з багатьма дисидентами: по-
дружжям Калинців, Стефанією 
Шабатурою, В’яче  славом Чорно-
волом. Боротися з режимом тоді 
могли тільки невиправдані ро-
мантики, а саме такими й були 
Зорян та Яромир. Хоча, згадує 
Микитко, вони добре усвідомлю-
вали, на що йшли.

1971-го Яромир вступив до 
Львівського лісотехнічного інсти-
туту. Того самого літа шестеро 
друзів зібралися на подвір’ї Попа-
дюка в Самборі й заснували Укра-
їнський національно-виз  воль  ний 
фронт (УНВФ) – підпільну органі-
зацію, завданням якої було боро-
тися за державну незалежність.

Попри підпільний статус 
Фронту, Зорян виготовив печат-
 ку, пошив синьо-жовтий прапор 
з емблемою організації, а на 
членські внески придбав у комі-
сійному магазині друкарську ма-
шинку «Україна». Саме на ній на-
брали тексти першого номера 
журналу «Поступ» і значної час-
тини листівок. Зокрема, 1972-го 
хлопці розповсюдили 75 агіток із 
нагоди четвертих роковин подій 
у Чехословаччині. Поширювали 
їх підпільники, сівши в автобус 
Львів–Івано-Фран  ківськ: клеїли 
на кожній великій станції. Втім, 
частину летючок було видруку-
вано на машинці, яка стояла у… 
приймальні першого секретаря 
Турківського райкому партії. Зо-
рян Попадюк якось познайо-
мився з його сином-студентом, і 
той погодився допомогти «фрон-
товикам».

Попри малочисленність ди-
сидентських організацій, вони 

контактували між собою, зо-
крема УНВФ налагодив спів -
працю з підпільним дискусій-
ним клубом львівських сту  ден -
тів-істориків: «Вони готували й 
обговорювали реферати, при-
свячені «білим плямам» у мину-
лому України; наша діяльність 
була більш політичною, ми до-
тримувались національно-демо -
кратичної ідеології», – пригадує 
пан Яромир.

ПРОКУРОР У ВиШиВАНЦІ
1972 року в Україні прокотилася 
хвиля репресій. У січні КДБ заа-
рештував велику групу україн-
ських дисидентів: Олену Анто-
нів, Ірину та Ігоря Калинців, 
В’ячеслава Чорновола, а також 
Любомиру Попадюк. Безпосе-
редній привід для арешту – різд-
вяний вертеп – справляв не 
надто переконливе враження. 
Тож «органи» провели спецопе-
рацію: у бельгійського студента 
українського походження До-
боша під час перетину кордону 
було знайдено антирадянську лі-
тературу. Після цього дисидентів 
звинуватили у зв’язках з інозем-
ними розвідками.

УНВФ було розгромлено тро-
 хи пізніше. 27 березня 1973 року 
Яромир Микитко розклеював 
листівки, присвячені забороні 
Шевченківського вечора у Львів-

Автор: 
Олександр 

Сирцов

Фото: 
Михайло 

Дашкович

50|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 21 (238) 25–31.05.2012

СПАДоК|люДи ДіЇ



У 1970-ТІ РОКи У РАДяНСьКиХ 
ТАБОРАХ ПеРеБУВАВ 
ЦВІТ ІНТеЛІГеНЦІї

ському університеті. Того дня 
йшов дощ, тож коли у кишені за-
лишилось 10 агіток, він повер-
нувся додому – жив у родичів на 
Левандівці. І хоча відразу ліг у 
ліжко, виспатись так і не зумів – 
за кілька хвилин у двері подзво-
нили люди в цивільному й по-
чали обшук у його кімнаті. Утім, 
нічого так і не знайшли, а переві-
рити куртку не здогадались. І 
все-таки хлопцеві наказали зби-
ратися. На щастя, в коридорі була 
інша куртка, тож головний доказ 
так і залишився у квартирі.

Через шість днів його друзів 
по УНВФ почали відпускати до-
дому. Врешті черга дійшла до 
нього й Зоряна: саме їх призна-
чили головними фігурантами 
справи. Керівник КДБ у Львів-
ській області генерал Полудень 
на допиті лише запитав: «За деда 
мстишь?»

Яромира Микитка та Зоряна 
Попадюка судили 23 серпня 
1973 року. Одноногий фронтовик 
Баєв, який був адвокатом Яро-
мира, тільки підбадьорив його 
тим, що Іванові Дзюбі вирок ви-
несли умовно. Прокурор Анто-
ненко, який прийшов на засі-
дання у вишиванці, виступав ви-
ключно російською, розповідав 
про звірства українських бур -
жуаз  них націоналістів, а хлопців 
називав убивцями та зрадниками 

Батьківщини. Вимагав дати їм 
максимальний термін. Суд ви-
знав їх особливо небезпечними 
державними злочинцями (статті 
62 та 64 – антирадянська діяль-
ність і пропаганда). Яромир діс-
тав п’ять років колонії суворого 
режиму, Зорян – сім колонії та 
п’ять заслання.

ТюРеМНА ГеОГРАФІя
З одиночки «на Лонцького» Яро-
мира завезли на вантажну стан-
цію «Львів» й посадили в тюрем-
ний потяг. Вагон був переоблад-
наний плацкартний із зачине-
ними вікнами та заґратованим 
купе, в яке напакували 15 осіб – 
40-річних рецидивістів. «Сколько 
ж ты людей зарезал, раз тебе дали 

особо опасного государственного 
преступника?» – запитав стар-
ший із них. А коли криміналь-
ники почули, що Яромира пока-
рано за листівки, почали розхиту-
вати вагон. Потяг довелося зупи-
нити. «Вы уже детей сади-   
те?!» – кричали ув’язнені. Зі ста-
рими кримінальниками він їхав 
лише до Харкова – там була пере-

сильна тюрма. Далі Микитка по-
везли на північ, а попутниками 
виявились молоді злочинці, які 
відібрали в нього одяг та харчі.

Яромир почав вивчати гула-
гівську географію – станцію за 
станцією. Врешті приїхали до 
мордовської Потьми, де його пе-
ресадили на вузькоколійку. Ви-
рушив у 17-й табір. Політичні 
в’язні жили окремо від кримі-
нальних, тож атмосфера була 
спокійна, однак щороку їх пере-
водили в іншу зону. У 17-му та-
борі, в Мордовії, він шив брезен-
тові рукавиці, у 19-му була лісо-
пилка, у 35-му – кравецька 
справа та металообробка, а в но-
вому 37-му встановлював мета-
лообробне обладнання.

Страх, із яким він їхав у та-
бори, невдовзі минув, адже тут 
хлопець зустрів людей, завдяки 
яким сформувався як людина з 
усталеними принципами й пе-
реконаннями: в неволі тоді пе-
ребував цвіт інтелігенції. Дирек-
тор школи з Боярки допоміг 
Яромирові вивчити англійську. 
Застав він і «двадцять  п’ят  ни -
ків» – колишніх вояків УПА та 
прибалтійських «лісових бра-
тів». Познайомився з багатьма 
українськими, російськими, єв-
рейськими, молдавськими, вір -
менськими дисидентами. Тут 
були демократи із групи Буков-
ського, монархісти й марксисти, 
євреї, які відмовились від радян-
ського громадянства.

ПОВеРНеННя
1978-го Яромир Микитко повер-
нувся до Самбора. Півроку пере-
бував під наглядом, однак голов-
ною проблемою виявилося вла-
штуватись упродовж трьох міся-
ців на роботу. Інакше йому знову 
загрожувало ув’язнення, цього 
разу за дармоїдство. Політична 
стаття стала для нього «вовчим 
білетом», тож батько мусив звер-
нутись аж у райком партії, після 
чого «неблагонадійного» хлопця 
взяли на рядову посаду в один із 
лісгоспів. Через шість років Яро-
мир Микитко заочно здобув 
вищу освіту.

А за кілька років Зорян По-
падюк повернувся до Самбора – 
в 1990-му там його обрали місь-
ким головою. Він одразу запро-
понував своєму товаришеві ста-   
ти радником. Ідеї, за які вони 
відбували ув’язнення, й неза-
лежна Україна із романтичних 
мрій ставали реальністю... 
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Виховання приниженням
Н

ароди зазвичай дуже 
ревно ставляться до того, 
як їх зображають сусіди 
та інші іноземці у своїх 

творах красного письменства, 
фільмах, газетних та журналь-
них публікаціях. Це природно, 
адже ставлення до тебе з боку 
інших визначається тим, яким 
вони тебе сприймають, яким ба-
чать, з якими рисами характеру 
змальовують. Жодні диплома-
тичні декларації, палкі запев-
няння в споконвічній «історич-
ній друж  бі» не переконують, 
якщо в сусідній країні нас пока-
зують дурнями, пройдисвітами, 
зрадниками і негідниками. Не 
переконують саме тому, що 
перше – це офіціоз, а друге – від 
душі, справжнє, природне.

20 років незалежності Укра-
їни продемонстрували, що став-
лення до нас з боку Москви є ціл-
ком адекватним тому образу 
українця, який панує в сучасній 
російській культурі (література, 
ЗМІ, насамперед телебачення, кі-
нематограф, театр тощо). А заяви 
політиків і дипломатів – то така 
собі віртуальність на кшталт відо-
мих радянсько-дипломатичних 
загальників: «працелюбний ан-
гольський народ» чи «волелюб-
ний народ Мозамбіку»… В цьому 
немає правди, а правда є, примі-
ром, у російських фільмах остан-
ніх років, таких як «Брат-2», «Ми 
з майбутнього-2», «Матч», «Біла 
гвардія» тощо, де українців пока-
зують як істот другого ґатунку по-
рівняно з росіянами, дурніших, 
підліших, зрадливіших від «ви-
щої раси». В найкращому разі 
українець у російському кіно – 
доб  ра, але примітивна, елемен-
тарна до крайньої межі, розумово 
обмежена особа, такий собі дода-
ток до повноцінних людей. У ви-
конанні цієї ідеологічної місії ро-
сійські митці не гребують фальси-
фікаціями, вигадками чи навіть 
спотвореннями класичних тек-
стів. Наприклад, Міхаілу Булга-
кову важ  ко дорікнути особливою 
любов’ю до України як України (а 
не «Прекрасного півдня Росії»), 

але такого високого градуса укра-
їнофобії, як у фільмі «Біла гвар-
дія» петербурзького режисера 
Снєжкіна, в текстах письменника 
немає. У стрічці «Брат-2» Алєксєя 
Балабанова лунають фрази про 
«українську мафію» в США, хоча 
про таку там ніхто ніколи не чув. 
У всіх країнах діаспори наші спів-
вітчизники мають репутацію за-
конослухняних громадян.

А з мафією в українців ніде 
не склалося… Проте російських 
режисерів це не обходить. Потік 
українофобії в Росії не є випад-
ковістю. Це свідома стратегія де-
моралізації наших співвітчизни-
ків приниженням. Головна ме -
та – нав’язати колишньому (хіба 
тільки колишньому?) колонізо-
ваному погляди колонізатора, 
змусити дивитися на себе очима 
метрополії. Знизити самооцінку, 
прищепити комплекс меншовар-
тості й огиди до самого себе: «ви 
бидло, ви ніхто і звати вас ніяк». 
Приниження намагаються зро-
бити нормою і сформувати в 
українців звичку до неї. З наро-
дом, що має таку звичку, можна 
робити геть усе. Діють не лише у 
сфері «екранних мистецтв».

Цього року Севастопольська 
міська рада ухвалила рішення 
про закриття загальноосвітньої 
школи-інтернату № 7, де на-
вчання велося українською мо-
вою, а учнів перевели до інтер-
нату № 4, де займаються діти 
із затримкою психічного роз-
витку. Справді, ну хто ще може 
навчатися в Україні україн-
ською? Зрозуміло, що неповно-
цінні розумово люди… Натяк 
більш ніж прозорий. І це при 
тому, що обіцяну Кучмою і 
Ющенком українську гімназію 
так у місті й не збудували, зате є 
чудова московська, відкрита в Се-
вастополі Юрієм Лужковим. Це 
щоб «хохли» бачили і робили 
висновки, хто є хто 
і якого ґатунку.

До речі, ця стра-
тегія приниження 
українців з’я  вилася 
не в 1991-му. Вона 
має довгу істо-
рію. На по-
чатку ХХ 

сто  ліття в Москві російською мо-
вою виходив журнал «Украин-
ская жизнь» під редакцією Си-
мона Петлюри. Українці цим ви-
данням прагнули порозумітися з 
освіченим російським суспіль-
ством, хоча не з їхньої вини з того 
нічого не вийшло. У числі 10 за 
1913 рік було опубліковано статтю 
Володимира Винниченка «Від-
критий лист до російських пись-
менників». Його сучасним слен-
гом можна було б назвати «Діс-
тали!». У цьому листі автор обу-
рюється тотальною кампанією 
дискредитації українців у росій-
ській літературі на початку мину-
лого століття: «…сумною схиль-
ністю до «хохлацьких» анекдотів 
страждають за небагатьма ви-
нятками всі російські письмен-
ники. Особливо ж вона набула за-
грозливого, майже епідемічного 
характеру за останні кілька років. 
«Хохол» неодмінно знайдеться в 
кожного белетриста». І яким же 
він постає у російських письмен-
ників? «Завжди і скрізь «хохол» 
– трохи дурнуватий, трохи хи-
труватий, неод  мінно ледачий, 
меланхолійний та інколи добро-
сердечний. Про інші властивості 
людської психіки з цих оповідань 
зовсім не  чутно. Понад тридцять 
мільйонів їх, а така дивовижна 
нерухомість і односторонність 

Автор: 
Ігор Лосєв
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НІЧОГО НОВОГО СУЧАСНІ 
РОСІйСьКІ УКРАїНОФОБСьКІ 
ПРОПАГАНДиСТи ПОРІВНяНО 
З ПОЧАТКОМ МиНУЛОГО 
СТОЛІТТя Не ВиГАДАЛи

Виховання приниженням
розвитку. Що ні постать, то або 
незграбний дурень, або дурнува-
тий ледар, або ледачий пройдис-
віт. І дуже рідко це – недалекий, 
сентиментальний, незлий бевзь 
на кшталт «хохла» у М. Горь-
кого». Між іншим, в улюбленому 
російському фільмі телеканалу 
ICTV «Ми з майбутнього-2» є 
один герой, який повністю то-
тожний описові Винниченка, 
ніби геть нічого за 100 років у сві-
домості російських митців щодо 
українців не змінилося. Цей гі-
брид блазня і безнадійного дурня 
бігає на екрані в шапці з тризу-
бом, демонструючи патологічне 
боягузтво на тлі героїчних росій-
ських хлопців. Якби Голлівуд до-
зволив собі нині так зобразити 
афроамериканця, скан  дал був би 
страшний. 

Цей напад українофобії, опи-
саний Винниченком, був зумовле-
ний тим, що в названий період іс-
торії український національно-
культурницький рух почав від-
чутно заявляти про себе. Як за 
сигналом, імперський страх роз -
паду наддержави, що є, за сло-
вами Маркса, «сукупністю награ-
бованих губерній», спонукав до 
початку в літературі, пресі, драма-
тургії активного висміювання 
українців, глузу-
вання і зну-
щання. А коли 
той рух набув 
п р а к т и ч н и х 
форм і постало 
питання про 
українську дер-
жавність, то це на-
лякало навіть 
де  яких ро-

сійських тогочасних українофі-
лів, як-от, приміром, автора кіль-
кох наукових розвідок з історії 
української мови і культури ака-
деміка Алєксєя Шахматова, який 
після I Універсалу Центральної 
Ради, де йшлося лише про автоно-
мію України, заволав: «Non pos  su-
 mos!» – «Ми не допустимо!».

Привертає увагу лише те, що 
нічого нового сучасні російські 
українофобські пропагандисти 
порівняно з початком минулого 
століття не вигадали. Вони пере-
співують класику україноненавис-
ництва, демонструючи влас  не іде-
ологічне безпліддя й абсолютну 

неспроможність додати свої імена 
до плеяди колишніх великих 
українофобів, як-от Струве, Сторо-
женко, Щеголєв, Волконський, 
Царинний та ін. Навіть у дрібни-
цях їхні нинішні епігони припус-
каються багатьох фактичних і по-
бутових помилок, а намагаючись 
щось процитувати мовою оригі-
налу, спотворюють українську до 
невпізнання. І це теж елемент 
стратегії приниження. У ниніш-
ньому ос  ві  че  но  му російському 
суспільстві демонструвати неві-
гластво щодо України не вважа-
ється гріхом, як не вважалося і ра-
ніше. Саме про це в тій-таки 
«Украинской жиз  ни» писав Бур-

чак (№ 1, 1916 р.) у статті «Ви-
падкові нотатки»: «Вийшло 

так, що «великоро  си», 
прожив  ши сотні років 
пліч-о-пліч із «малоро-

сами» чи укра-
їнцями, з 
цього спів-

життя засвоїли 
самі лише 
анекдоти, не 
здобувши пра-
вильного уяв-

лення про те, як і чим жи-
вуть українці, що собою явля-

ють, якою мовою спілку-

ються. Не утруднювали себе на-
стільки, щоб придивитися, дізна-
тися, вивчити. Це заняття, на-
певно, здавалося зайвим». Але 
біда в тому, що пропаганда украї-
нофобії на такому невибагливому 
рівні буде спожита не лише 
якимсь провінційним російським 
Мухосранськом чи Задрищен-
ськом, а й Москвою з Пітером, бо, 
на превеликий жаль, є суголос-
ною настроям абсолютної біль-
шості росіян, зокрема освічених. 

То що ж робити? Російська 
влада все, що вважає неприйнят-
ним для національного світо-
гляду своєї людності, тупо забо-
роняє. Досить згадати, що знако-
вий фільм Іллєнка «Молитва за 
гетьмана Мазепу» був забороне-
ний до показу в Російській Феде-
рації не якимось імперським шо-
віністом, а демократом і лібера-
лом Міхаілом Швидким (пан 
Швидкой тоді на державному 
рівні опікувався російською 
культурою). А зовсім нещодавно 
напередодні 9 Трав  ня 2012 року 
російські телеканали відмови-
лися демонструвати російсь  ко-
німецько-україн  ський фільм «4 
дні в травні», де висвітлювалися 
темні сторінки вчинків деяких 
російських солдатів у Німеччині 
в 1945-му. Можливо, дещо 
справді не треба допускати у свій 
культурний простір. Однак 
справжнім вирішенням про-
блеми є проведення власної 
культурної політики, яка сьо-
годні в Україні відсутня як така, і 
ця відсутність називається «Ку-
линяк». Між тим (чого ніяк не 
можуть збагнути віт  чизняні біз-
несмени від політики) культура є 
потужною політичною силою, 
що нерідко визначає націо-
нальну ідентичність мільйонів 
людей і змінює кордони держав 
залежно від культурних уподо-
бань громадян. Простіше ка-
жучи, вслід за так-сяк відродже-
ним книговиданням, вслід за те-
лебаченням, у якому хоча б ін-
коли трапляється щось україн-
ське, ми (не сподіваючись на ни-
нішніх володарів, але довівши 
потребу цього до їхнього відома), 
якщо хочемо зупинити системне 
приниження нас у власній хаті, 
повинні відродити українське кі-
новиробництво як надзвичайно 
важливий чинник національної 
безпеки. Інакше українців таки 
привчать ненавидіти і зневажати 
самих себе разом зі своєю держа-
вою… 

Повну версію 
інтерв’ю 

читайте на сайті 
www.tyzhden.ua
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noel Galagher’s High Flying 
Birds 

13 червня, 19:00
Міжнародний Виставковий Центр 

(Київ, Броварський просп., 15)
Автор більшості хітів та ідейний лідер взі-
рцевого брит-поп-гурту Oasis Ноель Гала-
хер, який зовсім недавно розпочав 
сольну кар’єру, включив до свого кон-
цертного графіка й столицю України, що 
не може не тішити. І це одразу після того, 
як музикант із новою командою випустив 
суперуспішний альбом, який уже здобув 
чималу кількість відзнак у різних номіна-
ціях, не кажучи вже про шалені темпи 
продажу. Для любителів справжньої бри-
танської музики це подія № 1.

the rasmus
26 червня, 20:00 

Клуб Stereoplaza (Київ, вул. Кіквідзе, 17)
Фінський рок-гурт The Rasmus не оминув Україну в турі на під-
тримку нового альбому з однойменною назвою. Якщо хтось 
забув, нагадаємо, що це одна з найуспішніших команд сучас-
ності. У всьому світі продано понад 3,5 млн їхніх платівок. 
Вони отримали вісім золотих і п’ять платинових музичних на-
город. Рокери відомі завдяки хітам «In The Shadows», «First 
Day Of My Life», «Livin' In A World Without You», «Sail Away», 
«No Fear» тощо. Востаннє гурт був в Україні далекого 2006-го 
й цього разу обіцяє влаштувати справжнє шоу.

Які варто відвідати цього літа Автор: Богдан Буткевич

12 музичних подій
ZaZ

7 червня, 19:00
Палац «Україна» (Київ,  

вул. Велика Васильківська, 103)
Попри всі негаразди, Київ таки перестає 
бути білою плямою на культурній мапі 
Європи. Приїзд до столиці французької 
етно-джазової співачки ZAZ (справжнє 
ім’я Ізабель Жеффруа) підтверджує це, 
адже вона з розряду новомодних зірок, 
які навіть не в зеніті слави, а тільки на 
шляху до нього. За останні два роки її 
кліп «Je veux» «розірвав» інтернет, а де-
бютний альбом 2010-го став платино-
вим. Тож українські меломани невдовзі 
зможуть насолодитися «спадкоємицею 
Едіт Піаф». На жаль, в одіозно-офіціоз -
ному Палаці культури «Україна». 

Фестиваль Prosto rock
12 червня, 18:00 (вхід з 16:00) 

Стадіон «Чорноморець»  
(Одеса, вул. Маразлієвська 1/20)
Відроджений після 10-річної перерви 
фестиваль Prosto Rock стане вже 
п’ятим за ліком, адже раніше він від-
бувався ще 1997–2002-го. Повер-
нення організатори вирішили відзна-
чити розкішним лайн-апом – запро-
шенням легендарних американських 
рокерів із Linkin Park (на фото), які 
вперше виступатимуть в Україні, та 
британців із Garbage, яких багато ро-
ків чекають їхні численні українські 
шанувальники. На додачу локомотив 
української рок-сцени «Бумбокс». На 
виході отримаємо одноденний якіс-
ний урбан-фест сучасної музики.
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Фестиваль the Best City
29 червня – 1 липня 

Парк відпочинку «Новоселиця»  
(с. Новоселівка,  

Новомосковський р-н  
Дніпропетровської обл.)

Нова точка на фестивальній мапі Укра-
їни стала дуже приємною несподіван-
кою для всіх меломанів. Особливо обі-
цянка організаторів зробити його що-
річним святом якісної музики єврофор-
мату. Заявлена програма події споку-
сить будь-кого, адже цього року впро-
довж трьох днів на кількох сценах ви-
ступатимуть Evanescence (на фото), 
Crazy Town, Brainstorm, Apollo 440, 
гості з Росії «ДДТ», «Cплин», «Ленин-
град», українці «ВВ», «Бумбокс», «Гай-
дамаки» тощо. Не менш приємно, що 
організатори фесту влаштують окрему 
сцену «Відкриття», де матимуть змогу 
виступити 25 найкращих молодих гур-
тів за результатами голосування на 
офіційному сайті заходу.

Global Gathering Ukraine
14 липня, 14:00–06:00 

Аеродром «Чайка»  
(Київ, Святошинський район,  

с. Петропавлівська Борщагівка)
Хедлайнером свята електронної музики цьогоріч стане дует 
із Лондона Chase & Status Live (на фото). За свою 10-річну іс-
торію колектив устиг досягти небувалого успіху, випустивши 
два сольні альбоми, останній з яких став двічі платиновим. 
Крім того, хлопці здобули звання найкращого гурту за вер-
сією Best of British-2011 та п’ять нагород від Drum & Bass 
Awards. На Global Gathering Ukraine-2012 також можна буде 
почути транс-діджея Гарета Емері, бельгійського liquid funk-
діджея та продюсера Netsky, легендарного бразильця Гі 
Бораттo та багато інших цікавих діячів клубної сцени.

Фестиваль Summer Sound 
Griboffka International

28 червня – 30 серпня
(с. Грибівка, Овідіопольський р-н 

Одеської обл.) 
Одеський «Казантип» у 2012-му вирі-
шив остаточно затьмарити свого відо-
мішого конкурента з Криму. І не 
тільки його – цьогорічний Summer 
Sound стане найдовшим фестивалем 
з-поміж усіх у країні. Повний лайн-ап 
організатори ще не відкривають, але 
вже відомо, що виступатимуть про-
відні діджеї з усього світу, зокрема 
Dusty Kid, французька легенда тан-
цювальної музики Жоакім Гарро (на 
фото), адепт хаус-музики Джеррі Ро-
перо (Німеччина), британський про-
ект Above & Beyond, а також відомі 
рок-ватаги, наприклад, «Ляпис Тру-
бецкой» та Green Grey. Організатори 
загалом обіцяють влаштувати пляжне 
нон-стоп-паті тривалістю два місяці.

12 музичних подій

red Hot Chili Peppers
25 липня, 19:00

НСК «Олімпійський» (Київ, вул. Велика Васильківська, 55)
Фантастичний подарунок кільком поколінням відданих фанів американського 
фанк-рок-гурту! Нарешті в межах свого концертного туру на підтримку альбому 
«I’m With You» легендарна команда прибуде до України, де й виступить на го-
ловній спортивній арені країни з повноформатним концертом. А на додачу ще 
й знамениті англійці Kasabian та молоді запальні рок-н-рольники з тієї ж таки 
Британії The Vaccines. Технічна підготовка шоу передбачає встановлення 48 т 
обладнання німецького виробництва. Здається, проґавити такий концерт для 
того, хто вважає музику не просто фоном у машині, подібне смерті.
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Madonna
4 серпня, 19:00

Київ, НСК «Олімпійський»  
(Київ, вул. Велика Васильківська, 55)

щоб остаточно добити зорепадом українського слухача, а цінами на квитки – його 
кишені, у межах нового світового турне «Madonna Dance Party Tour» на підтримку 
альбому «MDNA» до Києва приїде поп-королева сучасності. Насправді тішить, що 
серед 26 провідних європейських міст, які вона збирається об’їхати з кінця травня, 
знайшлося місце й для Києва. Адже шоу, які пропонує ця справжня ікона популяр-
ної музики, є незабутніми, підтвердженням чого слугують ущент забиті зали впро-
довж уже чверті століття на її концертах. На виступ Мадонни краще приходити за 
дві години до початку для уникнення черг. 

Фестиваль «Бандерштат» 
24 – 26 серпня

Парк культури і відпочинку імені Лесі Українки 
(Луцьк)

Цьогорічний найбільший патріотичний рок-фестиваль України 
буде ювілейним, адже він присвячений 70-річчю створення 
Української повстанської армії. На честь чого організатори обі-
цяють прекрасний лайн-ап – переговори ведуться з гуртами 
«ТНМК» (на фото), «Гайдамаки», «Кому вниз», «Плач Єре-
мії». Тож на глядачів чекає справжнє свято українського духу в 
мальовничому волинському місті протягом трьох днів.

Фестиваль Jazz Koktebel
30 серпня – 2 вересня
Коктебель, АР Крим

щорічне свято якісного джазу на березі 
Чорного моря відбудеться і цьогоріч. що-
правда, з великим сюрпризом – 29 серп-
 ня, у «нульовий» день фесту, очікується 
прем’єра наживо нового альбому гурту 
«Ляпис Трубецкой» (на фото) «Рабкор». 
Організаторів не лякає стилістична не-
спорідненість «ляпісів» із джазом, адже 
якісна музика ніколи не буває зайвою. А 
вже з 30 серпня у свої права вступить 
справжній господар фестивалю – власне 
джаз. Його, як завжди, буде багато – на 
всі смаки й забаганки (підтверджені 
учасники: Ніно Катамадзе, Магнус Лін-
грен, Mamas Gun, «Серебрянная 
свадьба», Pur:Pur, Катя Chilly).

Korn
29 серпня, 19:00 
Клуб Stereoplaza  

(Київ, вул. Кіквідзе, 17)
До столиці їдуть знамениті каліфор-
нійці – засновники ню-металу. Вибу-
хова суміш гранжу, фанку, грув-
металу, індастріалу та хіп-хопу розри-
ває мозок і вуха слухачів із 1994 року, 
коли вийшов перший альбом гурту. 
Після цього Korn стали однією з комер-
ційно найуспішніших важких команд – 
на сьогодні продано близько 50 млн 
копій їхніх платівок у всьому світі. Гурт 
шість разів був номінований і двічі ста-
вав володарем «Греммі». До України 
рокери везуть експериментальний но-
вий альбом «The Path of Totality» 
(2011), де до їхнього традиційного 
важкого саунду додалися dupstep-
пасажі від Skrillex.
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щО ВІДВІДАТи

arsenale 2012
Декоративно-протестна розвага

В
ід 24 травня до 31 липня в 
«Мистецькому Арсеналі» 
відбуватиметься І Київська 
міжнародна бієнале сучас-

ного мистецтва Arse  na  le-2012. Не-
відмінюване латинське слово, що 
означає лишень технічне «один 
раз на два роки», назавжди огор-
нуте флером Венеції, де від 1895-
го влаштовують найвідомішу 
мистецьку бієнале, в якій іще 
1924 року почали брати участь 
українці, а від 2001-го існує наш 
павільйон. Утім, на сьогодні біє-
нале – вже явище радше турис-
тичної, ніж арт-індустрії: ця 
«франшиза» поширилася май  же 
на дві сотні міст світу. Приміром, 
27 квітня відкрилася VІІ Берлін-
ська бієнале сучасного мистецтва, 
а 27 трав  ня закривається одна з 
найвідоміших і досі власне мис-
тецьких Whitney Biennial, що про-
ходить у США від 1932-го. 22 ве-
ресня – 30 жовтня минулого року 
в Росії відгула IV Московська 
бієна ле… Київську мож  на вва-
жати принагідною «яткою із су-
часним мистецтвом» на шля  ху 

закордонних футбольних палом-
ників Євро-2012.

Запитання «чи готова Укра-
їна до бієнале?» з наближенням 
до відкриття цієї масштабної ви-
ставки в «Мистецькому Арсеналі» 
мало не щодня дискутують у ЗМІ. 
Формулювання його під реклам-
ним соусом такого собі виклику 
змушує автоматично тонізува-
тися, як дівчина з рекламного ро-
лика, підібратися, й ствердно від-
повісти на цей пароль доступу до 
свідомості вигуком: «Так! Адже я 
цього варта!»

Утім, як і будь-який реклам-
ний носій, це формулювання – 
«чи готова» – геть безглузде. Уже 
давно світові бієнале перестали 
бути чимсь серйозним та осмис-
леним на кшталт промислових 
виставок, із реторти яких вони 
з’явилися, й перетворилися на 
розвагу для широкого загалу пе-
реважно молодого віку. Це все 
одно що запитати: «А чи готова 
Україна до нової каруселі?» Побу-
дують добрі люди – чудово, не 
надто дорого братимуть за квитки 

(до речі, вхід на Arsenale коштува-
тиме 50 грн до й 80 по обіді) – ще 
ліпше, а не побудують – так і буде.

Тобто, перефразувавши запи-
тання таким чином: «Чи потрібна 
Україні бієнале сучасного мисте-
цтва?», відповімо: «Певно, що 
так». Декорований надувним зо-
лотим лотосом майдан Незалеж-
ності хіба не тішить око? Але на-
самперед ця виставка стане у при-
годі її ж таки організаторам – за-
для піару й задоволення власних 
амбіцій. «100 зірок світової арт-
сцени, 30 країн світу», як твер-
дять прес-релізи: тут і якість, і 
кількість, не кажучи про вигад-
ливий дизайн афіш у всьому місті, 
який уже сам собою «робить» по-
ловину відвідувачів!

Ще якийсь сегмент публіки 
збере назва головної програми 
бієнале: «Найкращі часи, най-
гірші часи – відродження та 
апокаліпсис у сучасному мисте-
цтві». Куратор із австралійсько-
японсько-шведсько-турецьким 
минулим Девід Елліотт поцілив 
одразу двох зайців: першою час-
тиною гасла, цитатою із діккен-
сівської повісті про Французьку 
революцію, – політично заанга-
жованих громадян, другою – 
містиків, що чекають не дочека-
ються кінця світу в цьому році.

Щоправда, очікування другої 
категорії будуть майже цілком 
обдурені. Кураторка дискусійної 

Автор: 
Дарія Трусова

Фінальний захід дискусійної платформи
Лекція філософа та соціолога Ренати Салецл (Словенія) «Насиль-
ство як відповідь на ідеологію необмежених можливостей». Про-

фесорка коледжу Біркбек пропонує з’ясувати, 
«як вийшло, що ми досі ототожнюємося з іде-
ологією вибору, коли насправді не можемо 
навіть уявити собі іншого типу суспільства, ніж 
той, у якому живемо», а також простежити 
стосунки між мистецькими інтервенціями, 
лондонськими бунтами та різноманітними 
рухами, пов’язаними з «Окупуй Волл-стрит». 
Лекція відбудеться 25 травня о 19:00.

«Прадавні форми – Актуальний погляд»
«Навала степовиків» – скіфських та по-
ловецьких баб із дев’яти музеїв Укра-
їни – нагадує, що Україна є своєрідним 
цивілізаційним казаном. Ця «варта» 
демонструє поновлення зв’язку часів. 
Організатори вважають, що поєднання 
автентичних пам’яток, котрі належать 
музейним скарбницям, та експозиції 
творів сучасного мистецтва з усього 
світу відкриває новий погляд на ці істо-
ричні та мистецькі раритети.

Allegoria Sacra –
проект арт-групи AЄС + Ф
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щО ВІДВІДАТи

плат  форми Arsenale «Мис  тецтво 
після кінця світу» Єкатєріна Дьо-
ґоть (Москва) в інтерв’ю Тижню 
щиро мовила, що есхатологічна 
тематика її зовсім не обходить, 
оскільки «перебуває поза межа-
 ми» безпосередніх інтересів, але 
об’єднати дискусії, що відбува-
ються в «Мистецькому Арсена-
 лі», починаючи від 29 лютого, під 
загальним «апокаліптичним» 
соусом їй порадили з огляду на 
популярність цієї теми серед міс-
цевого населення. Мистецтвоз-
навець сподівається, що спілку-
вання із запрошеними нею Борі-
сом Ґройсом, Антоном Відоклем, 
Зиґмунтом Бауманом, Саймоном 
Шейхом та іншими всесвітньо 
знаними мислителями «лівих» 
уподобань приведе відвідувачів 
«Мистецького Арсеналу» до дум-
 ки, що «неокапіталістичний по-
рядок не є довічно встановленим 
і єдино можливим, таким, проти 
якого не можна виступати». Або 
принаймні розширить їхній ка-
тегоріальний апарат, ознайомив-
 ши із творами, «які позбав  ля-   
ють людину інстинкту прид -
бання, а пробуджують інстинкт 
дослідника».

Окрім дискусійної платфор-   
ми в межах Arsenale передбачена 
ще одна програма для розумни-
ків – освітня, відвідуючи яку 
можна насамперед познайоми-
тися з усіма ключовими поста-

тями вітчизняної сучасної арт-
сцени. Навіть якщо ви не збагнете 
половини слів у їхніх лекціях, 
найближчі кілька років матимете 
шанс щось перепитати, випад-
ково зустрівши когось із них на 
вулицях, поки Ґройси та Відоклі 
залишаються на своїх місцях. Та-
кож у межах освітньої програми у 
співпраці з Центром Помпіду в 
Парижі було підготовлено чи-
мало гідів для виставки, тож не 
бійтеся залишитися наодинці з 
найсучаснішим мистецтвом у 
прохолодних стінах «Арсеналу».

Велика кількість волонтерів 
не єдине, що поєднує І Київську 
бієнале з футбольним Євро-2012. 
Мистецький публічний простір 
ми також організовуємо разом із 
поляками: наші митці (близько 
чверті експонентів) потрапили в 
єдиний Спеціальний проект «По-
двійна гра» під кураторством ди-
ректора Центру сучасного мисте-
цтва Zamek Ujaz  dowski у Варшаві 
Фабіо Кавалуччі та заступника 
директора «Арсеналу» Олексан-
дра Соловйова. «Цей проект є уні-
кальною можливістю для худож-
ників, кураторів і критиків з обох 
країн зустрітися, знайти точки 
дотику і позначити зони ідентич-
ності, відмінності та спорідне-
ності», – такою округлою фразою 
анонсовано цей матч Україна 
(25 гравців) – Польща (13 гравців). 
Що ж, цікаво, хто кого.

Утім, із поляками зрозуміло: 
світ щедрий для нас на «уні-
кальні можливості» позначити 
зони відмінності чи спорідне-
ності. А як щодо учасників з ін-
ших країн? Адже, як декларував 
пан Елліотт у своєму маніфесті 
(явно написаному кимось, хто 
знає, за які струни треба потяг-
нути, аби розгорнулася душа чи-
новників із Мінкульту), «бієнале 
перетворить Київ на світову 
куль  турну столицю, а також за-
кріпить авторитет України як 
країни, що цінує, підтримує та 
захищає свободу вираження в 
мистецтві». Звучить гордо, але 
справді, що за муха вкусила ша-
новне іноземне панство, аби 
їхати «перетворювати Київ на 
світову культурну столицю»?

Відповідь проста. «Деякі з 
них навіть не усвідомлюють, що 
їдуть в Україну, – сказав один з 
організаторів Arsenale. – Їм це 
не важливо, просто ми цікаво 
сформулювали тему, і вони ба-
жають на це відреагувати. А де-
інде спрацював додатковий 
фактор: Ґройс, наприклад, ні-
коли не був у Києві. Багатьох ці-
кавить пострадянський кон-
текст України».

Що ж виходить: чи ми йдемо 
кататися на нові каруселі, чи ка-
руселі їдуть подивитися на нас? 
Визначимося з відповіддю до 
кінця липня. 

Інсталяція японського митця Тоя Шіґео
«Проект, який я привіз на Arsenale, – це обгорілі дерева, у яко-

мусь сенсі схожі на хмарочоси 
сучасних мегаполісів, таких як 
Нью-Йорк і Токіо. Якщо ста-
неться якийсь катаклізм, і все 
живе буде знищено, ці будівлі з 
часом справлятимуть враження 
викопних дерев, і міста 
перетворять  ся на «ліси», похо-
вані в попелі», – розповів про 
свою роботу митець.

Заключна частина проекту allegoria Sacra арт-групи aЄС + Ф
Московська група проде-
монструє відеоінсталя-
цію «Чистилище» – 
останню роботу свого 
масштабного триптиху, 
відтворену у вигляді зали 
аеропорту й населену 
персонажами, що ілю-
струють зіткнення куль-
тур, цивілізацій, етносів 
та політичних поглядів. Л

ок
ац

ії:
 «

М
ис

те
ць

ки
й 

ар
се

на
л»

 
(К

иї
в,

 в
ул

. Л
ав

рс
ьк

а,
 10

–1
2)

еКСПеРТиЗА

Микола 
Скиба, заступ-
ник дирек-
тора НХМУ:
– Мені імпонує 
освітня програ-
 ма й дискусії на 
Arsenale, але є 
сумніви, що ос -
новну програму 
буде ув’язано з 
озвученими на 
них меседжа-
 ми, що всі ці 
пазли скла-
дуться докупи.

Олександр 
щелущенко, 
директор га-
лереї «Цех»:
– Насправді, за-
раз Україні та-
кий масштаб-
ний проект не 
потрібен, адже 
багато проблем 
в освіті. Краще 
було б ці гроші 
витратити на 
стипендії мит-
цям. Не зовсім 
поки що розу-
мію, це суспіль-
ний захід чи ре-
кламний.
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«Ріпка, або екологічна 
казка»

Біля головного входу до Пред-
ставництва ООН в Україні 
(Київ, вул. Кловський узвіз 1)
Арт-інсталяція київської художниці 
Наталі Макєєвої, втілена в конструк-
ції з технологічних відходів, привер-
тає увагу до проблем забруднен-
ня довкілля. Дизайнерка проводить 
метафоричну паралель між казко-
вою ріпкою та безкінечним нагро-
мадженням мотлоху, якому люд-
ство вже не може дати раду (7 млрд 
людей за одну добу «вироб  ляють» 

не меншяк  7 млн 
тон сміття). Про-
ект представле-
ний першим укра-
їнським парком су-
часної скульптури 
та інсталяції Kiev 
Fashion Park.

«Культурний вантаж»

Національний художній музей 
(Київ, вул. Грушевського, 6) 
Українсько-польський проект про-
понує переглянути роль класич-
ного музею у трансляції культур-
них цінностей. Інструментом пере-
осмислення стануть провокативні 
та аскетичні за візуальним рішен-
ням роботи польських концептуа-
лістів Анджея Длужнєвського, Ро-
мана Опалки, Зофії Кулик, Лео-
на Тарасавича та інших авторів по-
ряд із давньоруськими і барокови-
ми іконами, історичним портре-
том, елегійними 
сюжетами та лі-
ричними краєви-
дами ХІХ століття. 
Це парадоксальне 
поєднання розра-
ховане на ефект 
контрапункту.

Анонси

Після «Месників» 
і «Диктатора» «Змовниця» 
як світло розуму в кінці 
тунелю абсурду і маячні

кольна Мері Сурратт у чудовому виконанні Робін 
Райт), як зміна позиції і ставлення до неї її адво-
ката Фредеріка Айкена (фантастичний Джеймс 
МакЕвой). І тут важливим є те, що Мері – като-
личка. Для протестантської більшості амери-
канців це вже непросто. А те, що герой, «пра-
вильний» американець, переходить врешті на 
бік «неправильної» католички, – взагалі кра-
мола. Утім, Редфорд не перегинає палицю з релі-
гійністю, левову частину часу приділяючи пси-
хологічним моментам зміни героя. Ця стрічка є 
дивовижною через усі деталі, а не лише через ак-

І
сторія з появою на екранах «Змовниці» уза-
гальнює весь жах нашого часу: коли гарне і 
правильне не може пробитися крізь стрункі 
шеренги глупоти і збочення. Відзнята ще 

2009-го, вона лише 2011-го вийшла в США і, на-
віть маючи $25 млн бюджету, все одно провали-
лася в прокаті. У нас мала з’явитися взимку, і те, 
що ця стрічка таки вийшла у травні, – чи не 
диво. І той, хто так довго чекав на новий фільм 
славетного Роберта Редфорда, не буде розчаро-
ваний. 77-річний актор і режисер не має ані кра-
плини маразму, і рука в майстра так само тверда, 
як і на дебютних «Звичайних людях» 1980-го. Ба 
навіть сили в нього, здається, побільшало: 
«Змовницю» цілком можна назвати його най-
кращим фільмом за останні 20 років! Серйозна і 
складна, вона ґрунтовна й логічно вибудувана і 
при цьому не втрачає легкості та цікавості. А 
тема ж його така важка для сприйняття масо-
вого глядача, особливо, гадаю, для пересічного 
американця: не так судовий розгляд (чи має 
причетність до вбивць президента Авраама Лін-

19 травня – 7 вересня 25 травня – 6 червня18 травня – 26 серпня
«Нормандія у живописі»

Національний музей 
(Львів, вул. Драгоманова, 42)
У виставці зібрано роботи фран-
цузьких художників, поміж яких 
видатні митці Клод Моне, П’єр-
Оґюст Ренуар, Ежен Буден, Ґюстав 
Курбе. Масштабна експозиція на-
лічує більш ніж 120 робіт, тематич-
но пов’язаних із Нормандією. Зо-
крема, зображено епізоди з життя 
живописців та місця, де вони пи-
сали картини. Колекція репрезен-

тує майже всі худож-
ні напрями ХІХ – по-
чатку ХХ століть, їх-
ній розвиток та змі-
ни. З 2 вересня ви-
ставка переїде до Ки-
єва і демонструвати-
меться в Національ-
ному художньому му-
зеї України.

Варта 
більшого

«Змовниця»/
«the Conspi  - 
rator».
У кінотеатрах 
України
з 21 травня

КІНО

НАвІгАТоР|ВіДгуки/анонси
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29 травня, 19:30
Аліна Орлова

Центральний будинок худож-
ника (Київ, вул. Січових Стріль-
ців, 1/5)
Ця загадкова дівчина зі скуйовдже  - 
ними рудими кучерями та, на ди  - 
во, чуттєвим голосом – яскраве  
музичне відкриття пострадянського 
простору. Аліна Орлова (на фо  то) 
виконує пісні литовською, англійсь -
кою та російською мовами. Окрім 
власних творів у репертуарі спі-
вачки є кавер-версії на Radiohead, 

Moby, «ДДТ» тощо. За 
словами організато-
рів, виступ відбудеть-
ся в зручному камерно-
му залі, щоб умістити 
всіх охочих і водночас 
створити затишну ат-
мосферу, яка гармоні-
юватиме з репертуаром 
фолк-поп-діви з Литви.

28 травня, 20:0025–26 травня

центовані штрихи: майже як «Нічна варта» 
Рембрандта, «Змовниця» важлива антуражем, 
простором, самим повітрям. Режисер «намалю-
вав» повноцінну багатофігурну картину того 
часу, де солдати, політики, свідки і звичайні 
люди переконливі й вагомі, а будинки та одяг ві-
діграють роль не другорядну, а ледве не цен-
тральну, адже віра у фільмові ситуації, і такі 
складні, як у цій стрічці, починається з дрібного, 
як театр починається з вішалки.

Ярослав Підгора-Гвяздовський

De Phazz

Crystal Hall (Київ, Дніпров-
ський узвіз, 1)
De Phazz завоювали популярність 
завдяки нестандартному підхо-
ду до створення музики та особли-
вій манері виконання. Це один із 
найкращих музикальних проек-
тів у стилі лаунж. Тому не дивно, що 
шанувальники гурту – інтелектуа-
ли з великої літери. Київський ви-
ступ команди присвячений виходу 
дев’ятого студійного альбому «Audio 
élastique» та туру міста-
ми України з новою кон-
цертною програмою. 
Музиканти німецької 
формації вирішили до-
лучитися до футбольної 
лихоманки перед Євро-
2012, знявши кліп на піс-
ню «The ball is my friend» 
(«М’яч – мій друг»).

Фестиваль вогню

Маріїнський парк; 
стадіон «Спартак» 
(Київ, вул. Грушевського, 5; 
вул. Фрунзе, 105)
Цьогоріч у програмі фестивалю 
виступи колективів та сольних ви-
конавців із Франції, Німеччини, 
Чехії, Угорщини, Литви, Росії. По-
дія присвячена Дню Києва, і в ній 
братиме участь понад 500 учасни-
ків. Окрім вогняного та цирково-
го шоу будуть представлені театра-
лізовані вистави, альтернативна 
сцена, конкурс графіті, ярмарок 

циркового, вогняного і те-
атрального реквізиту, шко-
ли барабанів та вогню. Ор-
ганізатори повідомляють, 
що дійство розпочнеться 
святковою ходою, а завер-
шиться встановленням ре-
корду Гіннесса. 

Сергій Леп’явко. «Чернігів. Історія міста»
Розкішне ілюстроване видання висвітлює ло-
кальну історію – від дольодовикової доби аж до 
початку ХХІ століття. У фундаментальній пра-
ці йдеться не тільки про очільників одного з най-
давніших міст України, культурних діячів, із 
ним пов’язаних, та їхню діяльність, а й про «ма-
лих чернігівців» – їхні заняття, звички; читач ді-
знається навіть про ціни на винайм житла в різні 
часи, рекламування тамтешніх компаній. Подано 
й історію знакових будівель Чернігова.

Вікторія Пономарьова. «Маленькі подо-
рожі Великим Китаєм»
Історик і перекладачка, яка чотири роки прове-
ла в Піднебесній, захопливо й ненав’язливо роз-
повідає співвітчизникам про цю країну. Авторка 
уважна, незмінно доброзичлива і щира, а також 
скромна: вона наголошує, що її спостережен-
ня не претендують на вичерпність опису. Втім, у 
книжці справді розкрито або заторкнуто чима-
лу кількість тем: окремі регіони, міста й містеч-
ка, природа й архітектура, сервіс у Китаї, тради-
ції, звички й особливості менталітету.

Антон Шаповал. «Історія проституції 
від Вавилону до Амстердаму»
Без намагання дати оцінку явищу, яке існує бага-
то століть, автор розповідає про звички проміску-
їтету в різних народів, про те, як проституція впи-
сувалася в межі норм суспільної моралі й поза них 
виходила, як правила поведінки представниць цієї 
професії змінювались у часі, які закони регулюва-
ли це явище. Побіжно книжка торкається історії 
сексу загалом в різних частинах світу, а також про-
блем, на які наражаються жінки, котрі добровіль-
но чи примусово стали на шлях проституції.

КНижКи
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ТойХтоПринісВогонь
Рідлі Скотт про наукову фантастику та новий фільм «Прометей»

К
оли Рідлі Скотт уперше вигукнув «мотор!» 
на зйомках «Прометея», ка  р’єра легендар-
ного британського режисера знову закрути-
лася. Зрештою, саме він далекого 1979-го за-

початкував культуру «Чужого» з жахним клау-
строфобським оригіналом і сьогодні, три десяти-
ліття потому, повернувся до концепції, аби від-
крити нові обрії та нові ідеї.

Від моменту зйомок «Чужого» режисер, 
якому нині 74, попрацював у найрізноманітні-
ших жанрах – від історичних епопей до бойови-
ків та фентезі, ба навіть легких комедій. Однак 
«Прометей» уперше після «Того, хто біжить по 
лезу» (1982) засвідчив його повернення до науко-
вої фантастики. Як і «Чужий», ця кінострічка 
частково пояснює, чому на рішення Скотта по-
вернутися до жанру, формованого за його актив-
ною участю, покладають стільки надій.

Ми спілкувалися із сером Рідлі в лондон-
ському офісі його компанії Scott Free. Говорили 
про «Прометея», про новий прихід до старого 
жанру й шукали відповіді на одне з найактуаль-
ніших питань: для чого живе людина?

У. Т.: Ви можете сказати, що повертаєтеся до нау-
кової фантастики після всіх цих років?

– Для мене вона чудовий всесвіт і необмежене 
поле творчості. Вибачте за кліше. В ній може дія-
тися що хочеш, але треба зробити так, щоб в 
основі лежала хороша історія. А ще не варто зло-
вживати цим жанром. У багатьох фантастичних 
стрічках немає оригінальності – купа декорацій 
та й годі. Чимало режисерів насправді не корис-
туються науково-фантас  тичними ідеями, які 
можна реалізувати в цьому напрямі. Тут, по суті, 
можна робити, що завгодно, тільки правила 
свого сюжету треба створити наперед. Най-
важче – написати нормальний сценарій.

У. Т.: Коли у вас почалися зйомки, фільм (до-
речно чи ні) описували як приквел до «Чужого». 
У цьому сенсі щось змінилося?

– Насправді він відчиняє абсолютно інші 
двері. Значно ширші, ніж просто до монстрів і де-
монів. Тут немає нічого спільного з «Чужим», 
окрім кількох дрібних деталей. Ця кінострічка 
рухається у власному напрямку. Міркуючи, як її 
назвати, ми подумали: «А чом би й ні?» У назві 
«Прометей» є певна своя глибина й атмосфера. 
Поки що вона нам до вподоби і в трейлері ба-
читься доброю.

У. Т.: То що ж таке Прометей?
– Отут мушу говорити обережно. Ви знаєте, 

хто він був, – герой грецької міфології, який 
украв у богів вогонь і віддав його людям. Тож 
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«ПРоМЕТЕй» / 
«PromETHEuS». 

У кінотеатрах 
України 

від 31 травня

ВиБРАНА 
ФІЛьМОГРАФІя 

РІДЛІ СКОТТА

«Чужий», 1979
«Той, хто біжить 
по лезу», 1982

«Легенда», 
1985

«Тельма і Лу-
їза», 1991 

«Гладіатор», 
2000 

«Гангстер», 
2007 

«Робін Гуд», 
2010

У БАГАТьОХ ФАНТАСТиЧНиХ 
СТРІЧКАХ НеМАЄ 
ОРиГІНАЛьНОСТІ – 
КУПА ДеКОРАЦІй ТА й ГОДІ

ідея ось яка: коли боги дають 
нам щось у подарунок, не слід 
зловживати й думати, ніби ми 
можемо з ними змагатися. Він 
украв вогонь, і на покару орел 
щодня клював його печінку. А 
щоночі вони її зцілювали, аби 
птах повернувся наступної 
доби і знову виривав його ну-
трощі. Це вічне пекло. Словом, 
не варто загравати з богами.

У. Т.: Отже, фільм розкриває 
ключові теми.

– Він про початок життя. Це 
велетенське «А що, якби?». Оця 
куля, на якій усі ми собі си-
димо, існує до біса довго. Три 
мільярди років, здається. Хтось 
уже влучно зауважував (тільки 
не пам’ятаю хто): мовляв, якщо 
перед нами не було нікого, то 
що діялося на цій планеті весь 
час доти? Тільки наша зверх-
ність не допускає існування ко-
гось раніше за нас і твердить 
нам, що ми були першими. Та 
чи ми справді перші люди?

Превельми сумніваюся. У 
народній пам’яті чи легендах 
досі живуть такі фантастичні й 
дивні штуки, як Атлантида, на-
приклад. Звідки воно взялося? 
Вона існувала чи це вигадка? 
Якщо так, коли це було? Три 
чверті мільярда років тому? Чи 
є якась сила, що верховодить 
над цим процесом?

У. Т.: У «Чужому» акторський 
склад не надто ладнав між со-
бою. Це була така собі коман-
 да простих працівників. Тут це 
теж присутнє?

– Не зовсім. Проблема ори-
гінального сценарію «Чужого» 
полягала у відсутності мотива-
ції. Саме тому мене так не лю-
били актори. Вони постійно 
просили якогось натхнення, і 
зрештою я їм у відчаї сказав: 
«Ваша мотивація така. Якщо 
він вас упіймає, то скрутить 
вам карк!» Потім написав для 
кожного персонажа біографію. 
Це їм дуже імпонувало, бо за 
неї можна було зачепитися. 
Працювати над образом повин-
 ні вони, а замість них це зробив 
я. Дуже злився на акторів – ку-
медно безпорадних і неохочих 
до спілкування між собою. Там 
були залаштункові ігри, полі-
тика. Та насамкінець ми діс-
тали чудовий склад. А тут подо-
рож дещо інша, тож і підійдемо 
до неї з іншого боку. В таких 

мандрах усі будуть пов’я  зані з 
наукою.

У. Т.: А вони розуміють, у що 
влипли в «Прометеї»?

– Кожен має свою думку з 
приводу того, що було до нас. 
Як на мене, це добре. Хороше 
запитання взагалі-то. Чи існує 
Бог? Чи створені ми кимось? 
Коли так, то ким? Яка сила 
нами керує? Що це за сутність, 
якої ми не в змозі навіть уяви-
 ти, бо ще не перетнули межі її 
розуміння? Науковці до цієї 
думки ставляться зверхньо, але 
глибоко в душі теж, гадаю, за-
мислюються над цим.

У. Т.: Поговорімо про персона-
жів «Прометея». Девід, якого 
грає Майкл Фассбендер, – ан-
дроїд.

– Ну тут нічого нового.

У. Т.: Схоже на алюзію до 
науковця-робота еша, якого 
грає Єн Голм в оригінальному 
«Чужому». 

– Якби в мене був величез-
ний шмат металу і я висилав би 
його далеко в космос під нагля-
дом самих лише комп’ютерів, 
мене не цікавило б, який у них 

інтелект, але на борту точно 
була б людина. Такою люди-
ною, як і Еш, є Девід. Ми тут ні-
чого не приховуємо. Точно зна-
ємо, що він робить і хто він. Він 
собі там ходить у власному світі 
й може вимкнутися від нас, 
якщо захоче. Він господар.

У. Т.: Він схожий на еша з його, 
м’яко кажучи, двозначними на-
мірами?

– Ні. Це його антипод. Дуже 
веселий і приємний, милий. 
Він навіть питає: «Навіщо ви 
мене створили?» А Голловей 
(актор Лоґан Маршалл Ґрін. – 
Ред.) холодно відказує: «Була 
нагода, от і створили». Як ви 
почувалися б, якби ваш тво-
рець сказав таке про вас? У 
нього-бо теж почуття існують!

У. Т.: А Шоу, головна героїня, 
хто вона?

– Ми хотіли осмислити її 
персонаж з іншого боку, бо Сі-
ґурні (Вівер, яка грала Ріплі в 
«Чужому». – Ред.) раніше була 
якимось незрозумілим молод-
шим офіцером. У цьому фільмі 
Шоу – науковець, яка підхо-
дить до того, що робить, із по-
зиції не «чистої» науки, а віри. 
Вона вірить, що все зав’язано на 
ідеї нашого створення кимось. 
Інакше ми просто біологічний 
збіг обставин, математично не-
можливі. Якщо тільки не було 
чогось іще…

У. Т.: Нумі Репейс, яка грає 
Шоу, знімалась у «Шерлоку 
Голмсі 2», але краще її знають 
за шведською версією стрічки 
«Дівчина з тату дракона». Ви 
там її вперше помітили?

– Тепер я здебільшого шу-
каю натхнення в малобюджет-
ному кіно. Тож мало беру з ве-
ликих стрічок. Якщо є велико-
бюджетний фільм, який: а) 
можна дивитись; б) його кру-
тять у кінотеатрах, то це вже 
добре. У скандинавському кі-
нематографі є якась особлива 
атмосфера. Вони і їхні персо-
нажі холодні – мені це імпо-
нує, бо я сам із Північно-
Східної Англії і вважаю себе 
напівскандинавом. До речі, 
мій прадід був шведом, тому в 
мені тече крапля крові вікін-
гів. Мені вони подобаються, бо 
зовні в них усе має якийсь су-
ворий вигляд, але їм прита-
манний особливий гумор.

У. Т.: Задля зйомок ви розши-
рили майданчик «Агента 007» 
у Пайнвуді (найбільший у Єв-
ропі, до речі) на 25%. Невже 
він був малуватий?

– Місця бракує завжди. Я 
там працював під час зйомок 
«Легенди» і спалив майданчик. 
Мені подобається, коли в акто-
рів є своя авансцена і вони зна-
ють, де перебувають і що роб -
лять. Не уявляю, як це, коли пе-
ред тобою порожній екран і ти 
кажеш усім: «А тепер коридо-
ром побігли монстри!»

У. Т.: «Чужого» описували як 
кіно про дім із привидами, 
тільки в космосі. «Прометей» у 
такому самому дусі? 

– Скажу більше: це ви -
явиться не зовсім те, чого ви 
очікуєте, але можу запевнити, 
що буде страшно. 
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Український Париж
Кожен 
український 
турист, який 
відвідує 
французьку 
столицю, 
обов’язково хоче 
піднятися на 
Ейфелеву вежу, 
побачити Лувр, 
Люксембурзький 
сад, музеї д’Орсе, 
Клюні…. Утім, 
Париж приховує 
чимало місць, 
пов’язаних із 
нашою країною

Б
езумовно, українські міс-
 ця Парижа починаються з 
бібліотеки – найдавні-
шого і найбільш знаного у 

світі (особливо в колах інтелі-
генції) осередку українськості у 
французькій столиці. Бібліотека 
імені Симона Петлюри міс-
титься (займає другий поверх) у 
скромному й зовні неприміт-
ному будинку на вулиці Палес-
тін (rue de Palestine) на сході 
міста. 

З моменту заснування – 1929 
року – вона залишається цен-
тром політичного та культур-
ного життя українців на фран-

цузькій землі. Сюди зверта-
ються французи в пошуках своїх 
предків – вихідців з України, 
приходять українці, які мешка-
ють у Франції, приїжджають 
вчені для наукових студій. Біб -
ліо  теку заснували сподвижники 
Петлюри після його смерті. Під 
час Другої світової її надзви-
чайно цінну колекцію, зібрану в 
міжвоєнний період, вивезли на-
цисти, частина згодом опини-
лася в Москві. Незважаючи на 
тривалі переговори, з Росії ні-
чого повернути не вдалося.

Нині фонди бібліотеки – це 
періодичні видання, книжки, 

рукописи, зібрані вже після 
Другої світової зусиллями бага-
тьох людей. Оскільки заснована 
вона була як пам’ятник Голов-
ному отаману армії УНР, тут діє 
постійна виставка творів Си-
мона Петлюри, виданих у різ-
ний час різними мовами. 

Мабуть, бібліотека не могла 
б існувати, якби не діяльність 
двох українок: нинішнього ди-
ректора Ярослави Йосипишин 
та її помічниці Дарії Мельнико-
вич. Завдяки їм вона діє, по-
стійно поповнюється і розвива-
ється, підтримує контакти з 
нау  ковцями, громадськими та 
культурними діячами України, 
Франції та інших країн. 

Пані Ярослава – донька со-
ратника Симона Петлюри, офі-
цера армії УНР Петра Йосипи-
шина, який у минулому очолю-
вав бібліотеку й доклав неймо-
вірних зусиль для її повоєнного 
відновлення та розвитку. Пра-
цює вона над поповненням фон-
дів, їх упорядкуванням та опра-
цюванням, веде наукову роботу, 
підтримує постійні зв’язки з 
українцями в різних регіонах 

Автор: 
Світлана 

Кравченко

Фото автора

НЕКРОПОЛІС. 
Могила Петлюри 

на цвинтарі 
Монпарнас

Міжнародні теле-
фонні розмови  

у Франції              
за допомогою  
ТревелСімки:  

вихідний тариф –

$0,45/хв,
вхідний – 

$0,0/хв  
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світу, із французькими науков-
цями. Дарія Мельникович – ко-
лишня лучанка, донька політич-
ного емігранта з Волині, який ра-
зом із родиною в роки Другої сві-
тової був змушений нелегально 
покинути Луцьк через загрозу 
розстрілу за зв’язки з УПА.  

Поряд із бібліотекою розмі-
щений Музей Симона Петлюри, 
де зберігаються деякі документи 
періоду національно-визвольних 
змагань 1917–1921-го (тексти чо-
тирьох універсалів, третій із 
яких – чотирма мовами: україн-
ською, польською, російською, 
їдиш; нагороди, грамоти, рештки 
прапора України тощо). Найцін-
ніші експонати – особисті речі 
Головного отамана: хрест, від-
знаки та нагороди України та ін-
ших держав, ремінь і люлька, 
одяг, у якому він був убитий біль-
шовицьким найманцем на ву-
лиці Расіна у травні 1926 року (со-
рочка, капелюх, пальто і шарф). 
Надбання колекції останнього 
десятиліття – поштова марка із 
зображенням Симона Петлюри, 
випущена в Україні 2004 року.

На першому поверсі цього 
самого будинку міститься укра-
їнська автокефальна право-
славна церква Святого Симона. 
Це приміщення придбала укра-
їнська громада Парижа саме для 
потреб бібліотеки та церкви, у 
якій щонеділі відбуваються бо-
гослужіння. Найціннішим тут є 
чудово оздоблений іконостас, 
виготовлений на замовлення ху-
дожником із Чернігова Андрієм 
Сологубом. Ярослава Йосипи-
шин розповідала, що 1976 року в 
музей та церкву ввірвалися ра-

дянські агенти і намагалися їх 
понівечити та пограбувати.

ПАМ’яТь жиВе
Символічним для українців міс-
цем у Парижі є могила на цвин-
тарі Монпарнас, у якій покояться 
Симон Петлюра, його дружина та 
донька. Серед старовинних похо-
вань французьких і світових зна-
менитостей не так легко відшу-
кати пам’ятник і надгробок із 
жовто-блакит  ними стрічками… 

«А мені під паризьким мос-
том, Чи в суворих Шильйон-
ських мурах Все – о Боже! – вог-
ненним хрестом Rue Racine, 
Montparnasse, Петлюра!» – пи-
сала Наталія Лівицька-Холодна. 
Rue Racine – фатальне місце для 
людини, яка уособлювала в 

1920-х ідею української держав-
ності. Звісно, жодних меморі-
альних дощок чи написів ту не-
має. Смертельно пораненого 
Петлюру привезли в госпіталь 
Шаріте, що неподалік вулиці Ра-
сіна на бульварі Сен-Жермен, де 
він провів останні хвилини 
свого життя. 1942-го примі-
щення каплиці передали укра-
їнській громаді. Нині тут укра-
їнська греко-католицька церква 
Святого Володимира Великого. 
У неділю в час богослужіння бу-
ває дуже людно. Сюди прихо-
дять українці, які зараз живуть і 
працюють у Парижі. 

З боку бульвару Сен-Жермен 
до будівлі церкви прилягає 
сквер Тараса Шевченка. Тут ще 
1964-го до 150-річчя уродин 

Кобзаря було споруджено па -
м’ятник із написом «Тарас Шев-
ченко – український поет». А 
сам сквер заснований паризь-
кою мерією з нагоди 155-річчя з 
дня народження Тараса Григо-
ровича 29 березня 1969-го. 
Сквер і церква на Сен-Жермен 
упродовж останніх років зали-
шаються незмінним місцем зу-
стрічі наших співвітчизників-
заробітчан, які приходять сюди 
щосуботи та щонеділі. 

Зрозуміло, ще серед україн-
ських місць Парижа, на яких ма-
йорить синьо-жовтий пра  пор, є 
офіційні: консульський відділ 
Посольства України на прос  пек-
 ті Сакс та Український культур -
но-інформа  цій  ний центр, від-
критий 2004-го. 

ДІМ КНИГИ.  
Каталог і читальна 
зала Бібліотеки імені 
Симона Петлюри

УКРАЇНСЬКИЙ ХРАМ. 
Інтер’єр собору 

Святого Апостола 
Симона Зилота

Директорка 
української 
бібліотеки 
Ярослава 
Йосипишин 
(унизу) та її 
помічниця 
Дарія 
Мельникович
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Валерія 
Бурлакова

Олександр 
Михельсон

Дмитро  
Крапивенко

Інна 
Завгородня

еФеКТ СПОСТеРежеННя
Три дні поспіль засинаю не ра-
ніше ніж о третій ночі. З мого 
ліжка, що стоїть майже під вік-
ном, позбавленим гардин, до-
бре видно інше вікно навпроти, 
метрів за 20. Воно двома повер-
хами вище. І завжди там до-
пізна горить світло. Іноді світло 
в шибах гасне в 10 хв на чет-
верту, а іноді трохи раніш чи 
пізніш. Так чи так, його вими-
кають, після чого миттю заси-
наю і я. Як тут не замисли-
тись про зв’язки між об’єктами 
Всесві  ту? Проте на моєму боці 
передова наука людської циві-
лізації. Наприклад, квантова 
механіка стверджує, що спо-
стерігач завжди впливає на те, 
за чим спостерігає. Тож вирі-
шено: сьогодні будь-що засну 
не пізніше  півночі. Нехай світ-
 ло у вікні навпроти спробує 
відразу не погаснути! 

НеБО НАД КиЄВОМ
На Русанівці дівчинка прода-
вала конвалії. Дідусь купив бу-
кетик і простягнув назад ма-
лій: «Це тобі». У метро чоловік 
нахамив жін  ці: «Година пік, а 
ти сидиш та ще й ноги на пів-
вагону витягнула!» За хвилину  
торкнувся її плеча, та підняла 
очі. «Вибачте, – сказав. – Важ-
кий день на роботі був. Правда, 
вибачте, будь ласка». На Хре-
щатику дівчина прочитала 
смс, закинула голову, засмія-
лась, притисла телефон до сер-
 ця… У фільмі Віма Вендерса 
«Небо над Берліном» янголи 
доповідали один одному про 
подібні моменти: «Старий чи-
тав дитині «Одіссею». Малень-
кий слухач перестав кліпати...  
Жінка закрила парасольку під 
час дощу, щоб промокнути». 
Якщо помічаєш такі речі – ди-
хати легше.  

ПРО ЗАЛежНОСТІ
Учені виявляють дедалі більше 
людських залежностей. До ал-
коголю та наркотиків додалась 
ігроманія. Але й цього мало. 
Виявляється, можна бути за-
лежним від здорового способу 
життя (схибнутися на калоріях 
у стравах та сантиметрах у талії) 
або шопінгу (в деяких людей 
«ломка» напередодні розпро-
дажу в ТРЦ до пари наркотич-
ній). Та всі ці новітні манії 
тьмяніють перед укоріненою 
українською тягою до «шари»: 
гречки, безплатних концертів, 
сувенірних маєчок тощо. Але 
якщо продавців алкоголю мож-
 на приборкати акцизами, драг-
дилерів – тюрмою, то най-
більша кара для політиків – 
програш на виборах і змарно-
вані гроші. З огляду на кіль-
кість «шарозалежних», кара 
геть неадекватна злочинові. 

Дмитро  
Губенко

888-й КІЛОМеТР
Навіть через два десятиліття 
після розпаду СРСР, а з ним і 
всесоюзного Міністерства шля-
хів сполучення Укрзалізниця 
на рівні символів залишається 
його частиною. Так, уже у 
2000-х на лінії Київ – Фастів, 
відразу за Глевахою, з’явилася 
нова платформа – 888-й кіло-
метр. Звідки така назва? Звісно 
ж, це відстань від Москви. Так 
само на Білокам’яну геогра-
фічно зорієнтовані наймену-
вання Південно-Західної та 
Південної залізниць. Нині в чи-
новників галузі чимало інших 
проблем. Наприклад, як пере-
конати пасажирів, що їздити 
денними потягами зручніше, 
ніж нічними? Але, гадаю, мав 
рацію і мультиплікаційний 
персонаж, який казав: «Як ви 
яхту назвете, так вона і по-
пливе». 

ще ТРОХи ПУСТеЛІ
На трасі Мюнхен – Берлін є 
відрізок, якого не перебуду-
вали з часів НДР: короткий 
екскурс до історії у вигляді бе-
тонного шосе. Лише тут немає 
стандартної для ФРН смуги 
безпеки на узбіччі, якою в разі 
затору може проїхати швидка. 
Німеччині не вистачило 20 ро-   
ків, аби повністю озахіднити 
проковтнуті після падіння 
муру території. Переважно 
вони й досі депресивні. Інду-
стрії обмаль. У відреставрова-
них до блиску селах зем  ля 
продається за копійки. Люди 
й досі мігрують на захід. Лі-
карі відмовляються їхати в 
сільську місцевість на роботу. 
Раз по раз тут викривають 
злочинців-неонацистів. Як не 
крути, а попереду ще зо 20 ро-
ків пустелі. 

РеАЛІЗОВАНий ТАЛАНТ
Він завжди вмів влаштовува-
тися найкраще. Коли ми вчи-
лися разом в інституті, на 
практику потрапляв не в за-
водський цех, а в конструк-
торське бюро, бо там чисто. 
Коли разом закінчили виш, 
не став працювати на заводі 
майстром. Керувати слюса-
рями – ще те задоволення, 
тож і залишився в аспіран-
турі. Коли невдовзі забракло 
грошей, не пішов у бізнес, бо 
навіщо йому головний біль 
із податковою та замовни-
ками? Прийняв радикальне 
рішен ня й виїхав до однієї з 
країн Європи. І зміг реалізу-
ватися – працює клоуном у 
фастфуді. Не те що ми – хто 
інженер, хто підприємець, а 
хто фермер. Та ще й в Укра-
їні.  

Дмитро  
Вовнянко

НАш ТИЖДЕНЬ| 
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