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Нові сердиті
В Україні нарешті 
прокидається 
громадськість

Фото тижня

Страшний сон Газпрому
Чи може видобуток 
сланцевого газу в Україні 
перетворити державу 
на впливового гравця 
на європейському ринку 
блакитного палива

До нас їдуть хулс
Співавтор сценарію до 
культової стрічки «Хулігани 
Зеленої вулиці» Дугі Брімсон 
про те, чи варто боятися 
українцям іноземних 
футбольних фанатів

Добровільно-
примусове рабство
Як українські 
студенти  
обслуговують владу 
замість навчання

1712
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3834

Едвард Чоу  
про те, як 
український уряд 
вганяє себе в 
дедалі важче 
становище в 
енергетиці

Конкуренція авіакатастроф?
Чому, попри декларації політиків 
про кооперацію України та РФ 
в авіапромі, суперництво між 
вітчизняними та російськими 
авіабудівниками лише 
посилюватиметься

Ігор Лосєв про те, 
чим може обернутися 
деспотична влада в 
умовах ізоляції для 
фінансово-економічної 
еліти країни

20

10

64

Її Величність
Чим живе 
острівна монархія 
напередодні 
діамантового 
ювілею  
Єлизавети ІІ

Крути педалі
Чи справді 
економіці 
Китаю 
загрожує 
катастрофа

Родерік Макфаркуар 
про те, чому
китайські керівники 
не зовсім упевнені 
в майбутньому 
Батьківщини

Вибір Європи
Чому 
обмежений 
варіант 
федералізму – 
менше зло, ніж 
розвал єврозони

32
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Майже 
серйозно про 
потьомкінський 
чемпіонат

ЕКоНоміКА

54

Перемога 
кохання
Чим здивував 
ювілейний 
65-й Каннський 
кінофестиваль

Коли мова має значення
Науковець Юрій Шевчук 
про класичні та нові 
сценарії мовної асиміляції, 
русифікацію та декоративну 
державність

Сталінська «хірургія» 
Чому національні 
меншини стали 
об’єктом сталінського 
«Великого терору»

Тиждень отримав 
десять мейлів із 
Рівного – найбільш 
дерадянізованого 
міста України

Знову стати на ноги
Наскільки успішні 
випробування 
штучних кінцівок, 
керованих силою 
думки

Речник консерватизму
В’ячеслав Липинський сформував 
ідею політичної нації та виступав 
за аристократичний шлях 
побудови Української держави
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СУСпілЬСТво

СпАДоК

Плюс русифікація 
всієї країни…
Які проблеми 
актуалізують 
спроби влади 
змінити мовне 
законодавство

Драконові зуби 
для рідної мови
Юрій 
Винничук про 
парламентську 
«битву»  
за мову
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У 
наметовому містечку прибіч-
ників Юлії Тимошенко, що по-
стало в центрі Києва ще торік у 
серпні, відзначили символічну 

дату: 300 днів від часу арешту екс-
прем’єрки. 30 травня тимошенківці 
провели мітинг і оновили свої агіта-
ційні матеріали, серед яких чимало 
англійською, звернених насамперед 
до іноземних гостей Євро-2012.

Фото: REUTERS

фото тижня|НА чАСі

№ 22 (239) 1–7.06.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|5



6|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 22 (239) 1–7.06.2012

Тиждень 
в історії

Народився Євген 
Петрушевич, президент 
Західно-Української 
Народної Республіки 
(ЗУНР)

Розпочалося 
Новочеркаське 
повстання робітників 
у Ростовській області 
(Росія)

У битві під Батогом 
козаки Богдана 
Хмельницького 
розгромили 20-тисячне 
польське військо

1 червня 1962 року 2 червня 1652 року 3 червня 1863 року

К
оли треба робити щось уперше, завжди зна
ходиш відмовки: а де, а коли, а навіщо? А що 
я можу один? Та вже як прийдеш на місце й 
переконаєшся, що таких, як ти, повна площа, 

наступного разу запитання не виникатимуть.
За останні місяці, здається, щось суттєво зміни
лося в атмосфері – принаймні столичній. Режим 
догрався. Опозиція, до речі, теж. Демонстрації 
проти руйнування Києва, мітинг під ВР проти за
кону про де-факто другу державну мову, суботня 
акція на Подолі – все це прояв активності поза по
літичними партіями й рухами, поза інтересами іс
теблішменту. Це, нарешті, прояви громадянського 
суспільства. Може, ще не суспільство як таке, але 
окремі його симптоми, сигнали – безперечно…
Є випадки, коли інших способів реакції не перед
бачено. Коли природні, технологічні канали зво
ротного зв’язку (преса, вибори, представницька 
влада, суди) засмічено чи закорковано, залиша
ється засіб прямої дії: достукатися. Так би мо
вити, action directe… І тут у нинішньому вітчиз
няному пейзажі спостерігається не просто по
жвавлення, а принципово нова якість.
А саме: виступи проти всілякого роду неподобств 
відбуваються не те, що паралельно, а мало не пер
пендикулярно зусиллям організованих політичних 
груп. Той-таки мітинг під Верховною Радою мину
лого четверга-п’ятниці. Поки там, усередині, депу
тати рвали один одному Бріоні, тут, на вулиці, все 
відбувалося за власним сценарієм. Буквально одне-
два знайомі обличчя з’явилися поспілкуватися з на
родом і повернулися до своїх внутрішніх баталій, а 
маса тим часом свистіла, гуділа, експлуатувала ме
гафон і демонструвала дотепність саморобних гасел. 
Наскільки це було дієвим? Важко сказати, але завіси 
у вікнах Ради весь час тривожно смикалися, якісь 
відповідальні особи в краватках оцінювали: розі
йдуться – не розійдуться? Не розійшлися.
Нове враження від натовпу – вік. Однолітки не
залежності відчули власний голос, вони не надто 

Створено Український 
конгрес Росії. Цю структуру 
підозрюють у тісній 
співпраці з Кремлем  

«Український тиждень» 
здобув премію «Вільна 
преса Східної Євро пи-2012»  
імені Герда Буцеріуса

Перші рейси швид -
кісних поїздів Hun-
day: напівпорожні 
вагони і зриви 
графіків

24 травня 25 травня 26 травня

Нові сердиті
ф

о
т

о
: о

л
е

к
с

а
н

д
р

 З
а

к
л

е
т

с
ь

к
и

й

НА чАСі|тЕнДЕнЦіЇ тижня



№ 22 (239) 1–7.06.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|7

Спалахнула 
Шестиденна 
арабо-
ізраїльська 
війна

Відповідно до 
Латеранських угод, 
утворено Державу 
Ватикан

У Версалі підписано 
Тріанонський договір 
про закінчення війни 
між Антантою та 
Угорщиною

4 червня 1920 року 5 червня 1967 року 6 червня 1925 року 7 червня 1929 року

Американський 
підприємець Волтер 
Персі Крайслер 
заснував автобудівну 
корпорацію Chrysler

орієнтуються на старших, у них свої сценарії, свої 
формулювання, свій порядок денний. Хтось по
бачить у їхніх виступах брак серйозності й над
лишок хепенінгу, але це питання смаку. Другий 
шар – доросліший, це міський середній клас, су
дячи з одягу та поведінки, впевнені в собі люди, 
які взагалі-то звикли до індивідуальних проявів 
власної думки, але куди подінешся… Можливо, в 
особовому складі відчувається легкий присмак 
столичного герметизму. Головне, що вперше, 
можливо, за всі ці роки протестна маса не обме -
жу  ється колом «професійних екологів», «профе
сійних киян» чи «професійних українців».
Чи дієва ця нова гіпотетична спільнота? Судячи з 
наслідків, так – і достатньо: внаслідок своєї мен
тальності й особистого життєвого досвіду пред
ставники нинішньої влади бояться скупчення 
вільних людей, вони їх не розуміють і не знають, 
як із ними поводитися. Фактично нині це єдина 
сила, з якою вони здатні рахуватися. Наскільки 
вона адекватна й, відповідно, ефективна в довго
строковому вимірі? Це вже інше питання. Громад
ські активісти, які збирають акції, цілком адек
ватні, а брак досвіду швидко надолужується. Чи є 
це нашою, місцевою інкарнацією «феномена Тах
рір» – нового досвіду Третього світу, коли соці
альні мережі стають центрами взаємодії, точками 
кристалізації і викликають потужні рухи мас на 
кшталт торішньої Арабської весни? Що з того? Чи 
є, власне, різниця, який інструмент використову
вано? Головне, що кричущі неподобства більше не 
відбуватимуться у вакуумі байдужості й апатії.
Боїмося випередити події (багато в чому показо
вою все-таки буде акція протесту проти анти -
українського закону про мовну політику, який ВР 
розглядатиме 5 червня), але схоже, що в державі 
нарешті прокинулась або як мінімум прокида
ється громадськість.

Юрій Макаров

Розмова з глухим
24 травня Європарламент ухвалив резолюцію з українського пи
тання, яка відрізняється від попередніх більшою відвертістю в оцін
ках внутрішньополітичної ситуації в Україні, а також конкретністю 
вимог. Зокрема, фіксується, що нинішня влада перетворює держуста
нови на інструмент реалізації партійних цілей і політичної помсти, 
має місце заклик до «безумовного негайного звільнення всіх 
ув’язнених, засуджених за політичними мотивами, у тому числі ліде
рів опозиції», до початку виборчої кампанії. Водночас містяться осуд 
порушення нових політично мотивованих справ проти Юлії Тимо
шенко та інших колишніх посадовців, вимога забезпечити до них до
ступ адвокатів, родичів та інших осіб, зокрема посла ЄС в Україні. Ре
акція влади звелася, з одного боку, до чергових декларацій про готов
ність урахувати вимоги та тотального їх ігнорування на практиці, а з 
іншого – до спроб видати резолюцію за значно більш «м’якшу», аніж 
вона могла бути. Так, представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв 
заявив, що наша країна має намір урахувати вимоги Європарламенту, 
натомість посол ЄС в Україні не може отримати дозвіл на відвідання 
екс-прем’єрки. Заступник голови фракції ПР з міжнародних питань 
Леонід Кожара заявив, що в резолюції немає пункту про бойкот мат
чів Євро-2012 в Україні, й при цьому замовчує той факт, що Європар
ламент закликав європейських високопосадовців, які таки відвідають 
нашу країну, використати візит для зустрічі з політв’язнями. 

У зв’язку з 
проведенням Євро-
2012 у Києві до 
7 липня перекрито 
центр міста

Визначено перемож-
ців Каннського фести-
валю. Головний приз 
отримав фільм Міхаеля 
Ганеке «Любов»

Головний тренер збірної 
України назвав склад 
команди на Євро-2012. 
Більшість гравців – 
динамівці

27 травня 28 травня 29 травня
КНДР оголосила себе 
ядерною державою. 
Відповідні зміни 
внесено до Конституції 
країни

30 травня
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Нові сердиті

Опозиційна війна?
За інформацією джерел Тижня в об’єднаній опозиції, можли
вість узгодження кандидатів за мажоритарними округами з пар
тією «УДАР Віталія Кличка» вже не розглядається. Відтак обидві 
політичні сили фактично розпочали війну за одномандатні окру
ги, що, найімовірніше, зруйнує і досяг
нуті в січні домовленості «про ненапад» 
між опозиційними партіями під час ви
борів до ВР. Яценюк і КО в парламент
ській кампанії можуть використовува
ти тези про те, що учасники КОД – це і є 
єдина опозиція, а всі політичні сили, які 
декларують себе як опозиційні, але «не 
з нами», – технічні проекти Банкової. 
Але при цьому джерела стверджують, 
що в разі проведення виборів мера Ки
єва КОД таки буде змушений підтрима
ти кандидатуру Віталія Кличка, оскільки 
власного прохідного кандидата на поса
ду міського голови столиці не має, а від
давати її Попову об’єднані не бажають.

тЕнДЕнЦіЇ тижня|НА чАСі



Україна бездітна
Бебі-бум чи бодай незначне зростання 
народжуваності Україні не «загрожує». Як 
свідчать результати опитування людей віком 
18+ Research&Branding Group, 81% наших 
співвітчизників не планують найближчим 
часом народження дитини. Більша частина 
вважає, що вони вже застарі для цього, понад 
20% респондентів зупиняють матеріальні 
труднощі та несприятливі соціальні умови. 

Опитування проводилося 22 березня – 1 квітня, у ньому взяли участь 2078 
респондентів віком понад 18 років, які проживають у всіх областях України
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17 тис. міліціонерів 8 млн грн за рік108 млрд грн
витратила Україна на підготовку до 
Євро-2012, із них 47 млрд – державні ко-
шти. Дані Мінрегіонбуду

володіють англійською на початковому 
рівні, стверджують в МВС

витрачають на оренду літаків для 
Віктора Януковича. Дані «Вісника 
держзакупівель»

ТАРАС ПАВЛіВ
захищає фанатів
Лідер фан-клубу ФК 
«Карпати» назвав не-
достовірним у фільмі 
ВВС переклад кри-
чалок українських 
уболівальників (за 
версією телеканалу, 
вони мають расист-
ський характер).

5 ОБЛИЧ МАйже СеРйОЗНО

ДеМОГРАФіЯ

МАРКіЯН ЛУБКіВСьКИй
цензурує
Директор місцевого організацій-
ного комітету «Євро- 
2012 Україна» за-
кликав ЗМІ наклас-
ти мораторій на не-
гативну інформацію 
про чемпіонат Євро-
пи з футболу.

ГРИГОРій СУРКіС  
йде з ФФУ
Президент Федерації футболу Украї-
ни заявив, що не вису-
ватиме своєї кандида-
тури на посаду очіль-
ника ФФУ. Ця посада 
є чи не єдиною, куди 
донецькі досі не змо-
гли посадити свою 
людину.

ВАДИМ КОЛеСНіЧеНКО
маніпулює
Історик Тімоті Снайдер заявив про 
порушення своїх ав-
торських прав з боку 
регіонала, який ви-
користав його стат-
тю без згоди на це 
автора у збірці  
про «звірства»  
ОУН-УПА.

СОЛ КеМПБеЛ
звинувачує в расизмі 
Екс-капітан футбольної збірної Англії 
закликав уболівальників 
не їхати на Євро-2012, 
оскільки Україна і 
Польща «дуже да-
лекі від вирішення 
проблеми расизму».
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68% українців12,6 млрд грн
Таким є борг українців за надані 
комунальні послуги. У квітні 
заборгованість зросла на 7% 

вважають, що народжуваність 
скорочується через низький 
рівень життя в державі.  
Дані Research&Branding Group

У 2007 році Україну охопила ейфорія – вона була удостоє
на честі прийняти у себе в гостях всю Європу. Завдяки Євро 
ми маємо новозбудовані й золоті, звісно ж, за своєю вартіс
тю елементи нової інфраструктури, котрі аж ніяк не є таки

ми за своєю якістю. Причому пояснити це можна дуже просто: ніде 
так легко не виходить лажати, як у тій справі, результат якої тобі бай
дужий. Хіба Колєсніков їздитиме новими «Хюндаями», які насправ
ді не є ані швидкими, ані зручними. Навіщо думати про нові колії, 
якщо закуповуєш нові потяги зовсім не заради швидкості? Завдяки 
Євро ми дізналися, скільки жлобства причаїлося в тих, хто займаєть
ся готельним бізнесом. Така скнарість повилазила навіть у тих, хто 
з цим бізнесом не був узагалі пов’язаний, позаяк мав би займатися 
освітою. Ремонтом гуртожитків керівництво освітніх закладів почало 
перейматися, лише запримітивши перспективу легкої наживи. Важ
ко уявити, як збагатилися чиновники на одних лише відкатах з ви
готовлення інформаційних табличок під Євро, позаяк за час підго
товки до чемпіонату їх міняли кілька разів. І навіть попри таку «сер
йозну» підготовку, в іноземців все ще залишається можливість ми
луватися монстрами на кшталт 75th RICHIA FUTBOLNOHO KLUBU 
«SHAKHTAR». Саме через Євро харківські даішники стали жертвами 
моди і насмішок в інтернеті (див. фото) і знову ж таки, не виключе
но, чиїхось відкатів. Завдяки чемпіонату ми маємо оновлене облич
чя столиці: Андріївський узвіз зникає на очах, а боротьба за безпеку 
киян та гостей міста сягнула нових вершин – нині в багатьох районах 
столиці не знайти урн для сміття... Протягом останніх років Украї
на практично була заручницею місяця показухи, який вже встиг 
прославити нас на весь світ. Але за лічені дні до початку «потьом
кінського чемпіонату» чомусь здається, далі буде.

Клеопатра Пироженко

Потьомкінський 
чемпіонат
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КОРОТКО

Олімпійський скандал
Генеральний секретар Національного олімпій
ського комітету Володимир Геращенко склав 
повноваження після того, як ВВС оприлюдни
ло журналістське розслідування, котре викри
вало махінації одного з керівників НОК Украї
ни із квитками на лондонську Олімпіаду-2012. 
Британським кореспондентам вдалося зняти 
розмову з Геращенком, під час якої він обіцяв 
продати «неофіційним торгівцям» проїзні до
кументи за суму в кілька тисяч фунтів (а зага
лом пропонував близько сотні перепусток на 
Ігри). НОК обіцяє провести службове розслі
дування щодо діяльності генсека комітету. Сам 
Володимир Геращенко тривалий час заперечу
вав свою причетність до чорного ринку квитків 
на Олімпіаду-2012.

Час робінгудів
29 травня суд виніс доволі суворий вирок «ні
жинським робінгудам» – активістам організа
ції «Стоп, наркотик», які, за їхніми словами, бо
ролися з місцевими наркодилерами. Кваліфіку
вавши їхні дії як злочини проти звичайних гро
мадян, їм присудили по 7–11 років ув’язнення. 
Підсудні, які визнали за собою окремі кримі
нальні епізоди (фізичне насильство й тиск зо
крема), наголошують, що їм вдалося нейтралі
зувати наркомафію у своєму районі. Натомість 
слідство вважає, що постраждалі від «народних 
месників» до торгівлі забороненим товаром не 
причетні.

Важкий вибір
До другого туру президентських виборів у 
Єгипті, який відбудеться 16–17 червня, ви
йшли ісламіст, висуванець «Братів мусуль
ман» Мухаммед Мурсі (24,3% в першому 
турі) та останній прем’єр часів Мубарака, екс-
керівник ВПС і ставленик військових Ахмед 
Шафік (23,3%). Перемога першого загрожує 
надмірною концентрацією влади в руках ісла
містів, другого – реставрацією старого режи
му в новій формі.

Сирія в ізоляції
Рада Безпеки ООН на екстреному засідан
ні одноголосно засудила сирійську владу за 
вбивство в місті Хула щонайменше 108 осіб, 
серед яких – діти. Місцеві жителі стверджу
ють, що різанину вчинили армійські загони. 
Міжнародна спільнота піддає дедалі більшо
му тискові режим Башара Асада. Диплома
тів Дамаска видворяють з Австралії, Болгарії, 
Великої Британії, Італії, Іспанії, Канади, Ні
меччини, США, Франції. Президент останньої 
Франсуа Олланд заявив, що спробує вмовити 
російського лідера Владіміра Путіна підтри
мати санкції Ради Безпеки проти Сирії, а та
кож припустив, що за згоди ООН можлива ін
тервенція до цієї країни.
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Що вони собі думають?
П

ротистояння режиму Януковича з ЄС і США 
дедалі більше загострюється. Цивілізова
ний світ ввічливо прохає звільнити 
ув’язнених лідерів опозиції, припинити по

літичні репресії, не відкидати елементарних основ 
демократії та політичної конкуренції. У відповідь 
або мовчання, або істерика: «Не вчіть нас жити! 
Краще допоможіть матеріально!» А ще гірше, коли 
обіцяють Заходу щось зробити, а потім у стилі ба
зарних «кидал» нічого не виконують. Ситуація 
вже зайшла у глухий кут. Не випадково у студії Єв
ґєнія Кісєльова на «Інтері» російський оглядач 
Алєксандр Баунов назвав нинішню політику офі
ційного Києва «катастрофою» і сказав, що Україна 
власноруч відриває себе від Європи.
І тут постає питання про те, як на цьому тлі почу
ваються наші «господарі життя», фінансово-
економічна еліта, найбагатші люди України, які 
реально можуть постраждати, якщо Янукович ді
йде до відкритої конфронтації з Європою. Адже 
протистояння зробить неминучими санкції: 
утруднення просування вітчизняної продукції на 
західні ринки – це лише перший можливий вияв 
загального погіршення відносин. Що думають 200 
найзаможніших громадян України про ситуацію, 
що склалася нині? Ті, чиї статки становлять від 
$10 млн до $10 млрд і 
більше? Чи хочуть вони 
стати ізгоями на землях, 
західніших від залізнич
ної станції Чоп?
На переконання журна
ліста Віталія Портни
кова, українські еліти, на 
відміну від президента, 
починають розуміти, що 
все йде до краху, до щіль
ної ізоляції країни з усіма наслідками, які 
звідси випливають. Янукович або це зрозуміє, 
або українському істеблішменту треба буде ду
мати... До речі, подейкують, що Ахметов зараз на
магається якомога далі дистанціюватися від партії 
влади, зокрема жодним чином не братиме участі в 
парламентських вибрах-2012...
    Уже стає очевидним, що Захід вичерпав усі вер
бальні форми впливу на володаря Межигір’я та 
його «Сім’ю». А отже, можливі дії щодо банків
ських рахунків українських олігархів, насамперед 
тих, кого вважають наближеними до оточення 
«гаранта». Виникнуть неприємні запитання щодо 
законності придбання і чистоти грошей, сплаче
них за нерухоме та інше майно в різних куточках 
світу. Найбільше ризикують ті, хто має репутацію 
«гаманців» Партії регіонів. Дехто, схоже, вже від
чув запах «смаженого» – за повідомленнями ЗМІ, 
дружина одного з найбільших донецьких багатіїв 
уже активно намагається набути іноземне грома
дянство, у цьому випадку британське.
Крім того, можуть бути дуже обтяжливі обмеження 
на відвідання зарубіжних країн, де наші можно
владці звикли бувати принаймні не рідше, ніж в 
Україні. А там палаци, яхти, літаки, там вчаться 

діти, там доглядають власне здоров’я, там життя… 
Проте раптовий від’їзд за кордон позбавляє можли
вості регулярно стежити за станом своїх активів в 
Україні, що, враховуючи вакханалію рейдерства й 
апетити «Сім’ї», не виключено, матиме кепські на
слідки. А в атмосфері відчутний запах катастрофи. 
Можна скільки завгодно заспокоювати себе тим, що 
пронесе, але такі події завжди несподівані: не було, 
не було і раптом сталося. Тож так званим елітам 
треба не тікати поодинці з цього «Титаніка», а дати 
консолідований сигнал «гаранту» про небажаність 
для верхівки його нинішнього курсу. Чи краще си
діти і чекати неминучого зіткнення з «айсбергом»? 
Остання можливість змінити курс ще залишається, 
але не надовго…
А зміцнення диктатури лукашенківського зразка в 
Україні обов’язково призведе до тотального пере
розподілу власності в інтересах «Сім’ї», що сьогодні 
виступає головним бастіоном влади, який треба за
охочувати й годувати. І що тоді робитимуть олі
гархи, які не належать до найближчого кола Януко
вича? Адже апелювати до світової громадськості 
вже буде запізно. Таким чином, вибір доволі про
стий: або разом із цим режимом котитися в прірву, 
або спробувати нормалізувати ситуацію в Україні.
Деякі маргінальні діячі з ПР, із тих, хто постійно ви

ступає в різноманітних ток-
шоу, чомусь ототожнюючи 
свою партію з країною, де
далі частіше закликають 
українців до патріотизму і 
спільного з регіоналами 
протистояння «клятому За
ходові» за право розбудову
вати суверенну тюремну 
«зону» з дикими звичаями, 
які спостерігаються в нас 

«уже сьогодні». У їхньому розумінні суверені
тет – законне право безперешкодно, за цілко
витого мовчання світу, зводити порахунки зі 

своїми політичними опонентами та конкурентами і 
робити це в режимі того, що кадрові криміналь
ники називають «бєспрєдєлом». Однак ці голови, 
що говорять від імені партії влади, звісно, не нале
жать до найвизначніших власників «заводів, газет і 
пароплавів», їм не загрожують такі далекосяжні на
слідки, як «реєстровим» магнатам зі списку «200 
найбагатших». Тому ті регіональні «шістки» мо
жуть дозволити собі безвідповідальну поведінку. А 
поважні люди мають не так уже й багато часу, щоб 
визначитися і сказати своє слово. Їм не варто забу
вати, що в сусідній Білорусі є лише один олігарх і всі 
знають його ім’я. Тож, можливо, хтось один у Києві 
вирішить, що в Україні також вистачило б одного 
власника держави та її багатств? Бо кожний деспо
тичний володар прагне абсолютної влади, що не пе
редбачає не лише опозиційних, а навіть просто кон
курентних середовищ, де є потужні діячі зі своєю 
непідконтрольною йому економічною базою. За 
усіх цих обставин ситуація в країні найближчим 
часом може тільки погіршуватися, тож нічого само 
по собі не розсмокчеться… 

ТАК ЗВАНИМ еЛіТАМ СЛіД  
Не ВТіКАТИ З «ТИТАНіКА»,  
А ДАТИ КОНСОЛіДОВАНИй 

СИГНАЛ «ГАРАНТУ» 
ПРО НеБАжАНіСТь йОГО 

НИНіШНьОГО КУРСУ

Автор:  
ігор Лосєв
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Н
айближчий пленарний 
тиждень у парламенті 
партія влади планує по
чати із розгляду проекту 

Закону «Про основи державної 
мовної політики». Його автори – 
відомий демонстративною украї
нофобією Вадим Колесніченко та 
екс-голова ЦВК Сергій Ківалов – 
намагаються переконати україн
ців і світ, що метою розробленого 
ними документа є лише захист 
мов національних меншин, пра
 ва яких за нинішньої ситуації ні
бито утискають. При цьому їхні 
соратники по партії висловлю
ють часто протилежні думки: від 
визнання того факту, що закон 
має на меті перетворити росій
ську на другу, а де-факто єдину, 
державну мову в Україні (зо
крема, Юрій Болдирєв, Анатолій 
Могильов), до відвертого окоза
милювання. Наприклад, як «ав
торитетно заявляє» відома своїм 
умінням поширювати дезінфор
мацію Ін на Богословська, «текст 
законопроекту про мови пого
джений із нормами, прописа
ними в Європейській хартії регіо
нальних мов і жодним чином не 
претендує на наступ на україн
ську мову, а захищає румунську, 
угорську, російську». Мовляв, 
«цей закон цілком європей
ський». Дарма, що Венеціанська 
комісія й уповноважений з прав 
національних меншин ОБСЄ роз
критикували цей документ Ко
лесніченка – Ківалова і зробили 
це саме тому, що його схвалення, 
на їхню думку, становитиме за
грозу державній мові титульної, 
державотворчої нації, оскільки 
невиправдано звужуватиме 
сферу її вживання.

Законопроект насправді має 
мало спільного із Європейською 
хартією регіональних мов або 
мов меншин, оскільки на прак
тиці він захищатиме не мови, 
яким загрожує зникнення, а на
самперед вивищуватиме ту, яка 
за постколоніальною інерцією 
наразі є фактично домінуючою в 

Україні, тобто російську. За цим 
документом, для надання мові 
статусу регіональної достатньо 
10% її носіїв серед всього насе
лення адміністративної одиниці. 
За підрахунками авторів, із 27 
регіонів російська мова стане ре
гіональною в 13, зокрема й у сто
лиці (!). Проте обмеження сфе-  
ри функ  ціонуван  ня української 
мови поширюються навіть не на 
половину України, як це зда
ється на перший погляд, а на всю 
її територію. 

У разі схвалення цього зако
нопроекту будуть скасовані всі 
ті нечисельні норми, які до того 

Автори: 
Олександр 

Крамар, 
Андрій Дуда

ж часто не виконуються, про 
розширення вживання україн
ської мови на радіо, телебаченні 
та в кінопрокаті. Наприклад, 
якщо сьогодні, видаючи ліцензії 
на мовлення, Національна рада 
з питань телебачення і радіо
мовлення вимагає від мовника 
відповідної квоти україномов
ного продукту, то згідно зі ст. 24 
законопроекту «обсяги мовлен
 ня державною мовою, ре  гіо -
нальни  ми мовами або мовами 
меншин... визначаються самими 
мовниками», «трансляція аудіо
візуальних творів здійсню
ється... державною мовою, регіо

Плюс русифікація всієї країни…
Спроби влади змінити мовне законодавство актуалізують проблему 
збереження української мови і необхідність цілеспрямованої  
державної політики щодо розширення сфери її вживання
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нальними мовами або мовами 
меншин на розсуд телерадіоор
ганізацій». У разі схвалення за
конопроекту українська ризикує 
повністю зникнути навіть із ре
клами, яка відтепер розміщува
тиметься «державною мовою 
або іншою мовою на вибір ре
кламодавця». Щоб зрозуміти, 
якою буде мова телерадіопрос
тору за такого законодавства, 
достатньо пригадати, як це було 
до введення законодавчих вимог 
щодо розміщення державною 
мовою реклами та квоти на 
українську в телерадіоефірі. 

В освіту пропонується повер
нути введену в радянський час із 
метою активізації процесу руси
фікації України норму про вибір 
мови навчання в школі за зая
вами батьків та учнів/студентів. 
Друкувати наукові роботи і пи
сати кандидатські й докторські 
дисертації можна буде будь-
якою (!) мовою, звісно ж, на ви
бір виконавців робіт. У такому 
випадку йдеться про повер
нення до стану тотальної зруси
фікованості системи освіти й на
уки, що спостерігався напере
додні розпаду СРСР.

Якщо по всій території Укра
їни в разі схвалення проекту за
кону Колесніченка – Ківалова 
слід очікувати посилення руси
фікації, то в тих регіонах, де ро
сійська мова, згідно з цим доку
ментом, має отримати статус ре
гіональної, цей процес вийде на 
фінішну пряму і за кілька деся
тиліть ситуація з українською на 
Сумщині, Дніпропетровщині чи 
Херсонщині нагадуватиме те, що 
нині спостерігається на Донбасі 
чи в Криму. Адже перелік сфер 
запровадження регіональної мо -
ви свідчить про те, що за фор
мальної двомовності фактично 
єдиною офіційною мовою в них 
стане російська. Згідно із законо
проектом Колесніченка – Ківа
лова на територіях, де російській 
мові передбачено надання регіо
нального статусу, мовою роботи, 
діловодства і документації орга
нів державної влади та місцевого 
самоврядування, мовою офіцій
них оголошень, повідомлень 
може бути виключно регіо
нальна. Понад те, її дозволяється 

застосовувати у листуванні цих 
органів з органами державної 
влади вищого рівня. Отже, на те
риторії, де буде запроваджена ре
гіональна мова, посадові та 
службові особи, судді зможуть 
перейти на спілкування із відвід
увачами, здійснювати судове 
провадження регіональною (за
звичай російською) мовою. 

Є ще одна прихована за
гроза. Ухвалюють рішення про 
надання статусу регіональної 
мови, згідно із законопроектом, 
місцеві ради. І хоча чітко не ви
значено, які ради мають право 
на такі рішення, з Пояснюваль
ної записки до документа можна 
зробити висновок, що це можуть 
бути будь-які ради. При цьому 
встановлюється перевага рі
шень обласних рад перед рішен
нями районних та міських, се
лищних і сільських, що, до речі, 
повністю суперечить принципу 
місцевого самоврядування в 
Україні в частині поділу компе
тенції між радами, а крім того, 
взагалі не відповідає європей
ській традиції, яка регіональні 
мови локалізує на рівні громад 
(муніципалітетів).

Внаслідок цього часто май
 же виключно україномовним 
сільським районам у південно-
схід  них регіонах може бути 
нав’язано офіційний статус ро
сійської, ос  кільки рішення про 
запровадження регіональної 
мо    ви може бути схвалено на 
рівні областей (щонайменше в 
10). Абсурдність такої ситуації 
дуже добре можна проілюстру
вати на прикладі багатьох укра
їномовних райо  нів Харківської, 
Сумської, Дніп  ро  петровської, 
Херсонської, Одесь    кої, Запо
різької, Миколаївської облас
тей. Фактично йтиметься про 
поновлення їхньої цілеспрямо
ваної русифікації на рівні дер
жавної політики. 

НеВИКОНАНе ЗАВДАННЯ
Насправді перегляд мовної полі
тики необхідний. Однак метою 
має стати припинення абсурдної 
ситуації, за якої русифікація 
фактично тривала навіть у неза
лежній державі. А причиною 
цього було те, що за два десяти
ліття державне керівництво так і 
не взялося провадити справжню 
політику українізації країни, яка 
б мала і могла за той час, що ми
нув від здобуття незалежності, 
забезпечити українській мові 

принаймні той простір вжи
вання, який за відповідний час 
здобули естонська та латиська у 
власних державах. Натомість, за 
даними моніторингу сус  пільно-
політичної ситуації Інституту со
ціальної та політичної психології 
АПН України, в серпні 2006 року 
25,5% українців на Заході та 
19,1% у Центрі переконані, що 
становище української мови є так 
само скрутним, як і за радян
ських часів: загалом по країні 
вважали, що саме українська 
мова потребує державного за
хисту, 44,7% опитаних, тоді як 
щодо російської аналогічної 
думки дотримувалися майже 
вдвічі менше громадян – 25,3%.

За такого стану справ шансів 
перетворитися на справді пов -
нофункціональну із деклара  тив -
но-ритуальної українська ма  ла 
замало. Як наслідок – зберіга
ється цілковите домінування ро
сійської в бізнес-середовищі та 
ЗМІ країни, саме цією мовою 
пуб  лікується більшість друкова
ної продукції, за винятком хіба 
що шкільних підручників (див. 
Тиждень, № 52/2011), вона і 
далі переважає серед бюрокра
тичного апарату (принаймні в 
режимі «не на люди/відеока
меру»). Де-факто непропор  цій  но 
широко представлена російська 
в системі освіти. Якщо лек-   
ції можуть читатися україн
ською, то семінарські заняття і 
консультації часто відбуваються 
російською.

В умовах фактичного домі
нування російської мови поява 
законопроекту Колесніченка – 
Ківалова була, по суті, невідво
ротною, оскільки сам документ 
мав законодавчо закріпити, 
утвердити та поглибити ни
нішню ситуацію у мовній сфері. 
Тому незалежно від того, 
вдасться Банковій проштов
хнути цей законопроект най
ближчого пленарного тижня 
(або в інший час до виборів) чи 
ні, ця проблема не буде вирі
шена, допоки не розпочнеться 
реалізація цілеспрямованої та 
системної політики, спрямованої 
на українізацію усіх сфер життя і 
регіонів країни. Така політика 
покликана перетворити україн
ську на усій території країни на 
єдину і повноцінну державну 
мову як основу національної 
ідентичності. Якою б могла бути 
ця політика, Тиждень напише 
найближчим часом. 

Плюс русифікація всієї країни…
Спроби влади змінити мовне законодавство актуалізують проблему 
збереження української мови і необхідність цілеспрямованої  
державної політики щодо розширення сфери її вживання

Продовження 
теми 

на стор.  
14–17, 42
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А
кція протесту під стінами 
Верховної Ради виявила 
очевидне нехтування за
грозою русифікації Укра

їни з боку об’єднаної опозиції. В 
день розгляду законопроекту 
Колесніченка – Ківалова під сті
нами парламенту зібралося 
близько тисячі людей, однак це 
були переважно активісти гро
мадських організацій (більш ніж 
половина) й люди, які само
стійно прийшли відстоювати 
свої конституційні права. Біль
шість політичних сил  цьо  го разу 
чомусь вирішили проігнорувати 
акцію протесту проти закону 
про мовну політику, котрий, як і 
Харківські угоди, підтримані 
парламентом у 2010-му, є анти
державним за своєю суттю. 

ДЛЯ «ГАЛОЧКИ»?
Організовано не був представле
ний на протестних акціях під 
парламентом «Фронт змін» Яце
нюка. Сам Арсеній Петрович із 
традиційним запалом засудив 
антиконституційні ініціативи 
регіоналів, погрожував імпіч
ментом Януковичу, цього разу за 
державну зраду. Свій гнів він 
скерував із... Донецька, де давав 
прес-кон  фе  ренцію. Тоб  то в день, 
коли в парламенті мали розгля
дати доленосний для країни за
конопроект, віддав перевагу 
формуванню свого іміджу. Мож-
   на припустити, що представ
ники його політичної сили мі
тингували під прапорами біло
сердечних, на основі яких фор
мується об’єд  нана опозиція. Але 
в такому разі ця «потуга», що 
претендує на статус альтерна
тиви нинішній владі, тим 
більше бачиться жалюгідною – 
на двох «мобілізували» близько 
сотні активістів. «Навіть за Юлю 
більше виходило…» – розчаро
вано зауважив Тижневі один із 
бютівців.

Попри найактивнішу серед 
усіх опозиційних сил участь у 
протестах проти ухвалення за

конопроекту Колесніченка – Кі
валова, неприємно здивувала 
навіть «Свобода»: на акцію із 
приводу безпрецедентно важ
ливого для долі України пи
тання прийшло людей не 
більше, аніж традиційно з’яв -
ляється на пересічних протес
тах цієї партії (за інформацією 

Автори: 
Олесь 

Олексієнко

Тижня, захід був проведений 
силами Київської міської орга
нізації «Свобода», підтримки з 
регіонів не було). Але найціка
віше, що свободівці досить 
швидко розійшлися...

«УДАР Віталія Кличка» об
межився вербальними протес
тами, оприлюднивши кілька заяв 

Злити все?
Провідні опозиційні сили й особливо учасники об’єднаної опозиції в 
парламенті демонструють дивну пасивність у протидії спробам 
партії влади протягнути небезпечні для країни рішення



НУ, ЗІРВІТь, 
НАРЕШТІ, 
ЗАСІДАННЯ! 
Володимиру 
Литвину 
довелося 
довго 
чекати від 
«об’єднаної 
опозиції» 
активних дій
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на своєму сайті перед подіями в 
парламенті й після них, засу
дивши спекуляції влади на мов
ному питанні й оцінивши їх як 
«сумнівний популізм, у який 
люди вже давно не вірять». Було 
наголошено на тому, що мовна 
проблематика є другорядною, і 
водночас підтверджено прихиль
ність збереженню статус-кво – 
«єдиною державною мовою має 
бути українська», яка за нинішніх 
обставин «потребує захисту від 
україноненависників при владі». 
Однак за межі заяви на партій
ному сайті цей «захист» не вий
шов: чи то немає ресурсів, чи 
справжнього бажання її захи
щати. Наступ влади на базову під
валину української ідентичності 
мав би викликати принаймні не 

менше організаційних зусиль, 
аніж руйнування архітектурних 
пам’яток на Андріївському узвозі. 
Зрозуміло, що «УДАР» наразі не є 
парламентською партією, однак 
було досить можливостей проти
діяти просуванню мовних, антиу
країнських ініціатив влади поза 
межами Верховної Ради, зокрема 
й під її стінами.

«ДИВНА ВійНА»
У разі ухвалення мовного законо
проекту Колесніченка – Ківалова 
основна відповідальність лежа
тиме все ж на тих опозиційних 
силах, які репрезентовані в пар
ламенті, оскільки саме вони ма
ють зробити все, аби не допус
тити його протягування через за
конодавчий орган. Адже йдеться 

про Верховну Раду, серед депута
тів якої 248 осіб отримали мандат 
у списках політичних сил, котрі 
ніколи не допускали можливості 
введення другої державної мови 
чи то на всій, чи навіть на частині 
території країни. За таких обста
вин будь-яке ухвалення законо
проекту Колесніченка – Ківалова 
парламентом нинішнього скли
кання було б очевидною ревізією 
волевиявлення громадян, які ні
коли не давали мандата на зміну 
мовного законодавства. Фактич-
 но йтиметься про нав’язування 
більшості волі меншості, репре
зентованої за результатами ми
нулих виборів: 202 регіонали й 
комуністи з 450 народних обран
ців. Про це нагадали оприлюд
нені від імені групи перебіжчиків 
Рибакова та Народної партії Лит
вина заяви «жодного голосу за 
мовний законопроект». Однак 
оскільки нинішня «більшість» 
була сформована із, м’яко ка
жучи, оригінальним ставленням 
до Конституції та законодавства, 
то є великі сумніви щодо здат
ності тушок опиратися тискові 
партії влади, а відтак і опір опози
ції ухваленню змін до мовного за
конодавства має бути «нестан
дартним». Події під час попере
днього розгляду законопроекту 
«Про основи державної мовної 
політики» засвідчили, що при
наймні на рівні «генералітету», 
який ос  таннім часом керує депу
татами від об’єднаної опозиції в 
парламенті, готовності до актив
них дій немає. 24 травня люди 
Ко  же  м’якіна обмежилися трива
лим, але безглуздим блокуван
ням трибуни – ефектним хіба для 
потрапляння у фокус відеокамер.

Розгляд мовного законопро
екту відбувався безперешкодно, 
оскільки парламентарії мали 
змогу доповідати з місця: спо
чатку були виступи авторів, по
тім запитання від нардепів, ви
ступи від профільного комітету, 
знову запитання і так далі. Керів
ники фракцій ходили по залу, 
збирали міні-наради, розмов
ляли по телефону, кудись нена
довго відлучалися. Колеснічен  ко 
і далі розповідав про «утис-   
ки російськомовних». Жод    них 
спроб припинити засідання ВР 
бютівці не робили, тож склада
лося враження, що все відбува
ється за заздалегідь зрежисова
ним сценарієм: між регіоналами 
та об’єднаною опозицією є до
мовленість, що ПР спробує (але ф
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«СПРАВжНІХ 
БУЙНИХ 
МАЛО». 
Цього разу, на  
відміну від  
подій дворіч -
ної давнини, 
рішучість 
Андрія Парубія 
принесла 
позитивні 
результати 
та змусила 
активізуватися 
інших 
опозиціонерів

У РАЗі УХВАЛеННЯ МОВНОГО 
ЗАКОНОПРОеКТУ 
КОЛеСНіЧеНКА-КіВАЛОВА 
ВіДПОВіДАЛьНіСТь 
ЛежАТИМе НА 
ПАРЛАМеНТСьКій ОПОЗИЦії
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не зможе через брак голосів) за
кон протягти й при цьому проде
монструє частині свого зацикле
ного на російській мові електо
рату, що зробила все можливе, а 
представники «Батьківщини», 
своєю чергою, могли б апелю
вати до того, що «робили все», 
щоб урятувати українську мову 
від Колесніченка – Ківалова. 
Можливо, таких домовленостей і 
не існувало, а пасивність опозиції 
пояснювалася тим, що вона «по
велася» на дезінформацію, ніби 
«тушки вийшли з-під конт  ролю 
влади, а відтак у більшості все 
одно не вистачить голосів». 

Проте після заяви від імені 
групи перебіжчиків одного з її 
лідерів Володимира Каплієнка, 
що за мовний проект вони не да
дуть жодного голосу, та появи ін
формації про візит до Верховної 
Ради неперевершеного майстра 
«переконування» тушок Андрія 
Клюєва, ситуація в сесійній залі 
змінилася. Надто реальним 
стало повторення подій квітня 
2010 року, коли біло-сині продав
лювали Харківські угоди. (До 
речі, показово, що довкола Лит
вина сформували, по суті, «за
градзагін» із регіоналів, функція 
яких була не до кінця зрозумі
лою: чи то захищати спікера від 
атак опозиціонерів, чи то контро
лювати, щоб голова ВР, який сам 
негативно ставився до законо

проекту Колесніченка – Ківа
лова, вів засідання так, як того 
потребувала ПР.)

Проте жодних організованих 
дій з боку керівництва БЮТ не 
відбулося і за цих обставин. І чи 
змінив би тактику Кожем’якін 
після того, як Володимир Литвин 
таки виніс би законопроект про 
фактичну русифікацію України 
на голосування? Зокрема, про 
відсутність намірів активно про
тидіяти регіоналам з боку решти 
опозиціонерів можуть свідчити 
слова Андрія Парубія, який зая
вив, що розпочав бійку, оскільки 
побоювався, що в іншому випадку 
ніхто цього не зробить і Банковій 
таки вдасться протягнути закон 
про мовну політику в запропоно

ваному Колесніченком – Ківало
вим варіанті. 

У такому контексті напрошу
ються цікаві паралелі з подіями 
дворічної давності, коли пред
ставники партії влади протягу
вали через парламент ратифіка

цію Харківських угод. Тоді за ін
формацією, що потрапила у ЗМІ, 
нібито існувала домовленість, 
що димові шашки, необхідні для 
зриву засідання парламенту, ма
ють кинути крім Андрія Парубія 
ще семеро осіб, проте в підсумку 
підконтрольна Турчинову – Ко -
жем’якіну більшість зробити це 
відмовилася. І угоди, які, ймо
вірно, ще відіграють свою деста
білізуючу роль у контексті зміц
нення державного суверенітету 
та євроатлантичної інтеграції 
України, таки було ратифіко
вано. Тим більше що ані для Тур
чинова, ані для Коже  м’якіна, як, 
до речі, й для їхнього нового «об
личчя» Арсенія Яценюка (про 
що засвідчили його експери
менти з проросійськими та нос
тальгічними за совком темами 
під час передвиборчої кампанії 
2009 року), зважаючи на озвучу
вані впродовж останніх років за
яви, українська мова не є прин
циповою позицією. Чимало ві
тчизняних політиків залежно 
від обставин нехтують цим пи
танням, натомість час від часу 
використовують його як політ
технологію для збереження 
впливу на патріотично налашто
ваний електорат... 

24 травня законопроект, 
який де-факто робив російську 
другою державною, все-таки не 
було ухвалено. Після того як на
разі позапартійний депутат-
одинак атакував президію і спро
бував зламати мікрофон спікера, 
решта опозиціонерів були зму
шені приєднатися, однак скла
лося враження, що все це відбу
валося спонтанно. Литвин, ско
риставшись моментом, закрив 
засідання парламенту, законо
проект Колесніченка – Ківалова 
не перетворився на небезпечний 
для країни закон. Однак з огляду 
на зазначене вище лишається не
зрозумілим, як діятимуть лідери 
опозиції в разі спроб повторного 
розгляду мовного документа, 
адже Банкова, вочевидь, таки го
тується його протягти наступ
ного пленарного тижня, що роз
починається 5 червня. А ось до 
чого готуються лідери об’єднаної 
опозиції та їхні «генерали» в пар
ламенті: нарешті засвідчити, що 
вони є реальною альтернативою 
владі, й продемонструвати свою 
спроможність обстоювати базові 
основи української ідентичності 
та державності чи, навпаки, 
«злити» все регіоналам? 
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Драконові зуби для рідної мови

Я
к і весь наш народ, я з великою цікавістю 
дивився блокбастер «Буйволи проти левів». 
Якби був на ту пору в рядах буйволів, то нео
дмінно й собі кинувся б у битву. Бо напере

додні розподілу пасовиська дуже важливо проде
монструвати усій ВРХ (великій рогатій худобі) на
явність рогів і копит. Не дамо ні п’яді рідної трави! 
Левиному ПРайду на траву було глибоко начхати, 
але ж він теж мусив засвідчити свої ікла та кігті, 
аби згодом демонструвати їх під час електораль
них гастролей рідними джунглями. 
Червоні крокодили у битву не втручалися і спо
кійно спостерігали за подіями зі свого болота. 
Павіани, макаки, хамелеони, кобри і тушкан
чики зайняли нейтральну позицію, але при 
цьому інтимно повідомляли, що травою вони не 
поступляться, а в самих левів не вистачить сил 
на перемогу. 
Буйволи чудово знали, що леви не мають шансів, 
але не могли не використати такої нагоди. В ре
зультаті усі задоволені. Головні герої битви тепер 
можуть сміливо йти на будь-який мажоритарний 
округ.
Зі світу тварин повернімося у світ людей. Поза 
сумнівом, основним гравцем за ухвалення нового 
мовного закону є Росія. Після успішного зни
щення білоруської мови та тотальної русифікації 
автономних республік дуже привабливо приєд
нати до «Русского міра» ще й Україну. Для цього 
вже роками спонсорується 
русинський проект. Неда
ремно русинська мова фі
гурує і в законопроекті Кі
валова – Калєснічєнка 
(КаКа). Особисто був свід
ком, як полум’яний захис
ник русинів Міхаіл Дро
нов, зійшовши в Ужгороді з московського по
їзда, передавав гроші та журнал «Русин», у 
вихідних даних якого значилася... Братис
лава. 
Міхаіл Дронов – піп, заступник голови Русінского 
зємлячєства, прес-секретар Монархічєского Со
юза Росії – написав сотні статей, у яких розповів 
про геноцид (!) русинів в Україні, про те, що ось-
ось спалахне на Західній Україні громадянська 
війна, про право Підкарпатської Русі на самовиз
начення та іншу маячню. Він же створив Устав 
Європєйского Конгрєсса Подкарпатскіх русінов, а 
відтак був одним із організаторів Врємєнного ру
сінского правітєльства і парламєнта в ізгнаніі 
(себто в Росії).
Увівши до законопроекту русинську мову, його 
творці недвозначно засвідчили, звідки ростуть 
роги. Дивно тільки, що Москва на цьому зупини
лася, бо ж є іще гуцульська, бойківська і лемків
ська «мови». І дарма, що Росія Європейську хартію 
регіональних мов, на яку так люблять посилатися 
КаКа, не прийняла і жодних гарантій для мов мен
шин не збирається надавати. 
Дивним було твердження Савіка Шустера у своєму 
шоу, що українці не мають у Росії території ком

пактного проживання, а тому вимагати прав для 
української мови немає підстав. Вочевидь, він не 
знає того сумного факту, що на початку ХХ сто
ліття і аж до 1933 року на Кубані й Далекому Сході 
були не тільки україномовні території, а й україн
ські педагогічні інститути, школи, видавалися га
зети, журнали і книжки. Але потім усіх україн
ських культурних діячів було репресовано. Нині 
українська мова на Кубані функціонує лише в хо
рових капелах. 
У законопроекті КаКа купа ідіотизмів. Зокрема, й 
такий: «Рідна мова – це перша мова, якою особа 
оволоділа в ранньому дитинстві». Тобто випадки, 
коли рідною ставала друга мова, якою особа оволо
діла згодом, не враховуються? А про те, яким чи
ном КаКа збираються забезпечити права ромів, 
які розмовляють кількома різними діалектами, 
вже мовчу. 
«Я з дуже великою повагою ставлюся до російської, 
бо це справді мова великих талановитих людей», – 
каже один із регіоналів. Але мовою великих тала
новитих людей є не тільки російська. Чому саме її 
повинні плекати в Україні? Тиск російської сьогодні 
такий значний, що її й вивчати не конче, діти її вби
рають змалку з мультиками.
Освічені російськомовні українці взяли законо
проект КаКа на кпини, бо не бачать жодної про
блеми для поширення і прав російської мови. 
Мені сподобалося висловлюван  ня блогера Дмитра 

Резниченка: «Пользуясь 
случа  ем, официально за
являю: Вадим Василье
вич, гонд*н вы пупырча
тый, я вам никакого пра
ва действовать от моего 
имени не давал. Как рус
скоязычный соотечест

венник говорю».
Колись Пьотр І в одній зі своїх промов у сенаті 
заявив: «Сей малороссийский народ и зело 

умен, и зело лукав: он, яко пчела любодельна, дает 
российскому государству и лучший мед 
умственный, и лучший воск для свещи россий
ского просвещения, но у него есть и жало. Доколе 
россияне будут любить и уважать его, не посягая 
на свободу и язык, дотоле он будет волом 
подъяремным и светочью российского царства: но 
коль скоро посягнут на его свободу и язык, то из 
него вырастут драконовы зубы, и российское цар
ство останется не в авантаже».
Щодо зубів, то тут ми, вочевидь, не допрацю
вали. Наші борці за рідну мову, кидаючись у бій 
минулого четверга, чомусь навіть для вигляду не 
обурилися, коли розглядався проект постанови 
про порядок денний 10-ї сесії ВР. За включення 
законопроекту Ка-Ка до порядку денного 
07.02.2012 року проголосувало і чимало наших 
провідних опозиціонерів. Серед них і легендарні 
Андрій Парубій та Іван Стойко. А відтак битва 
буйволів і левів скидається на заздалегідь спла
нований цирк. Ось тільки сміятися мені чомусь 
не хочеться. 

ОСВіЧеНі РОСійСьКОМОВНі 
УКРАїНЦі ВЗЯЛИ 

ЗАКОНОПРОеКТ «КАКА»  
НА КПИНИ

Автор:  
Юрій 

Винничук



У
країна зробила черговий 
крок до видобутку сланце
вого газу. Переможцями 
конкурсу на укладання 

угод про розподіл вуглеводнів, що 
видобуватимуться на Юзівській 
та Олеській геологічних площах, 
стали транснаціональні компанії 
відповідно Royal Dutch Shell (Ве
лика Британія – Нідерланди) та 
Chevron Corporation (США).

ДеНь еНеРГеТИЧНОї 
НеЗАЛежНОСТі?
Наразі представники компаній 
Chevron і Shell та український 
уряд випромінюють оптимізм: 
під час регіонального семінару з 
розвідки та видобутку сланцевого 
газу, що наприкінці травня від
бувся у Києві (організований аме
риканським Фондом цивільних 
досліджень та розвитку), міністр 

екології та природних ресурсів 
Едуард Ставицький запевнив: 
«Ми будемо повністю енерге
тично незалежні до 2020-го». Ім
портовані з РФ близько 30 млрд 
м3 на рік цілком може замінити 
прогнозований щорічний видобу
ток 20 млрд м3 газу на Юзівській 
та 10 млрд м3 на Олеській газо
носних площах (за оптимістич
ним сценарієм ці показники мо
жуть бути у 1,5–2 рази вищими). 
При цьому уряд готує також кон
курси по ділянках на шельфі Чор
ного моря – Скіфській і Форос. 
Крім того, за словами Ставиць
кого, триває вивчення нової – 
Слобожанської – площі в Харків
ській області, а також газоносних 
ділянок у Полтавській, Дніпропе
тровській та на Волині. 

Кабмін зі зрозумілих причин 
відкидає ризик того, що роботи з 

видобутку сланцевого газу можуть 
бути призупинені через політичні 
чинники чи то в разі домовленос
тей із Газпромом про прийнятну 
ціну на блакитне паливо. Нібито 
в цьому мала б переконувати і сер
йозність намірів потужних міжна
родних компаній, які виявляють 
великий інтерес до українського 
ринку газу. За словами Едуарда 
Ставицького, Shell має амбітні 
плани розпочати його видобуток 
в нашій країні вже 2015-го. 

Однак за дужками залиша
ється той факт, що в разі успіш
ного завершення процесу, зо
крема запланованого на осінь 
укладення угод про розподіл про
дукції, переможці матимуть ство
рити СП із НАК «Надра України» 
та приватною компанією ТОВ 
«СПК-Геосервіс», яку в ЗМІ часто 
пов’язують із впливовими вітчиз

Страшний сон Газпрому
Реалізація оптимістичного сценарію з видобутку сланцевого газу  
в Україні може перетворити державу на впливового гравця  
на європейському ринку блакитного палива

Автор:  
Дмитро 

Вовнянко
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няними урядовцями. Наші ком
панії та іноземні учасники мають 
отримати в згаданому СП по 50% 
акцій. У цьому контексті очіку
вана зміна влади в державі може 
призвести до ревізії укладених 
угод на предмет можливої коруп
ційної складової серед україн
ських партнерів потенційного СП. 
І тоді цілком можуть виникнути 
проблеми якщо не із самим видо
бутком палива, то принаймні з 
термінами реалізації проекту.

ГеОПОЛіТИКА
Оптимізму в цьому контексті до
дає хіба що дедалі більший ін
терес США до нарощування видо
бутку сланцевого газу в ЄС та 
вразливих до російського енерге
тичного шантажу країнах Цен
тральної та Східної Європи. Для 
цього є і виключно економічні 
мотиви (саме американські ком
панії є лідерами з видобутку слан
цевого газу, а відтак можуть пре
тендувати на левову частку ринку 
в таких державах, як Україна), і 
геополітичні. 

У своєму виступі під час згада
ного регіонального семінару посол 
США в Україні Джон Теффт зазна
чив, що в разі, коли попередні 
прогнози щодо запасів нетради
ційного газу 9,5 трлн м3 в Україні 
підтвердяться, «це може карди
нально змінити ситуацію для неї з 
погляду енергетичної безпеки та 
перетворити її з імпортера відпо
відних ресурсів на значного екс
портера протягом лише кількох 
років». Теффта часто називають 
«фахівцем зі стримування РФ». 
Під час затвердження на посаді 
посла в Україні у промові в Сенаті 
США особливу увагу він приділив 
саме необхідності реформування 
нашого енергетичного сектору, а 
також наголосив, що Сполучені 
Штати і ЄС готові надавати нашій 
країні допомогу в цьому питанні, 
усвідомлюючи, наскільки реаль
ною є енергетична загроза з боку 
путінської Росії. 

Видобуток сланцевого газу в 
Україні цілком може змінити роз
становку сил на газовому ринку 
Європи: якщо оптимістичні про
гнози стосовно обсягів видобутку 
справдяться, значну частину па
лива можна буде навіть експорту
вати. А враховуючи, що анало
гічні енергетичні перспективи 
має і Польща, яка на кілька кро
ків випереджає нас у розробці 
сланцевого газу й при цьому має 
значні його запаси, а внутрішнє 

споживання втроє-вчетверо 
менше від українського, на газо
вому ринку Центральної Європи 
можна очікувати справжню рево
люцію. «У Сполучених Штатах 
сланцевий газ змінив усю гру в 
плані енергетичної безпеки, те 
саме станеться і в Україні», – про
гнозує Джон Теффт. Експерти пе
редбачають, що за активного його 
видобутку на старому континенті 
Росія поступово втрачатиме та
кож і політичний вплив на євро
пейські уряди. 

ЗеМЛЯ, ВОДА й АКЦії 
ПРОТеСТУ
Кремлівські високопосадовці та 
керівники Газпрому не раз заяв
ляли, що сланцевий газ – це не 
більш ніж піар-акція з метою на
шкодити РФ. Російському моно
полістові, інформаційна машина 
якого до останнього перекону
вала, що розробка українських 
родовищ сланцевого газу є еконо
мічно неефективною та безпер
спективною, справді є чого побо
юватися. Проте в його арсеналі 
залишається потужний інстру
мент, уже успішно використаний 
у низці європейських держав. 
Йдеться про мобілізацію екологів 
для налаштування громадської 
думки проти розробки сланце
вого газу як такої, що «загрожува
тиме екологічною катастрофою в 
густозаселених районах». Спеку
ляція на громадській думці з ви
користанням одного з найсильні
ших людських інстинктів – страху 
– може забезпечити потрібний 
результат. 

При цьому урядовці запевня
ють, що екологічний аспект, 
пов’язаний із видобутком сланце
вого газу, дуже ретельно розгля
дався під час конкурсу. Насампе
ред це стосується технологій гід
ророзриву та фрекінгу. Пошире
ними є твердження, що вони при
зводять до забруднення питної 
води та ґрунтів на місці робіт. 
Проте прихильники такого видо
бутку наполягають, що горизонт 
питної води пролягає на глибині 
300–400 м від земної поверхні, 
тоді як поклади сланцевого газу 
на глибині 3–4 тис. м, а відтак 
вода з гідророзривів не може по
трапити у питну. Натомість 
справді забруднена вода, яка за
стосовується для гідророзриву (а 
не бензол, як лякають деякі «екс
перти»), переробляється і вико
ристовується повторно. «Хочу вас 
запевнити, що ці компанії (Shell і 

Chevron. – Ред.) приділяють ве
лику увагу, на яку я навіть не очі
кував, екологічним ризикам. Це і 
сам технологічний процес, який 
відбувається під час видобутку на 
ділянці, і рекультивація земель 
після видобутку, і захисні мо
менти щодо довкілля. Тобто в 
мене особисто є стовідсоткова 
впевненість у тому, що екологіч
них ризиків немає», – запевняє 
міністр екології України. Хоча 
урядовці не виключають, що цей 
аспект проекту таки викличе чи
мало спекуляцій і навіть спрово
кує акції протесту, проте готові 
обстоювати свою позицію. 

Тим більше що у світі, зо
крема й у США, технологія видо
бутку сланцевого газу має чимало 
опонентів. Проте польські та аме
риканські фахівці зазначають, що 
за екологічними декораціями 
часто криються звичайні бізнес-
інтереси старих господарів ринку. 
Так, у протестах проти сланцевого 
газу в Сполучених Штатах були 
зацікавлені імпортери блакит
ного палива, адже він торпедував 
їхній бізнес. А Франція, за сло
вами Едуарда Ставицького, «кра
їна, яка залежить напряму від 
ядерної енергетики… і тому вони 
пролобіювали це рішення (про 
заборону видобутку сланцевого 
газу у Франції. – Ред.) у своєму 
парламенті». Ще більш дивно, 
коли критика його видобутку лу
нає з російського боку, адже «Рос
нефть» і «Газпром нефть» – одні 
з найбільших клієнтів нафтосер
вісної компанії Schlumberger, що 
спеціалізується на здійсненні гід
ророзриву пласта.

Утім, очевидно, що Газпром 
докладатиме всіх зусиль, аби не 
втратити ринку України. При 
цьому зовнішня політика ниніш
ньої влади стабільна хіба що 
своєю непередбачуваністю, відтак 
немає гарантій, що в разі поступок 
Росії щодо ціни на газ наш уряд не 
заморозить сланцеві проекти. 
Зрештою, жодне з енергетичних 
починань, спрямованих на змен
шення залежності від північного 
сусіда, Київ за останні два з поло
виною роки повною мірою так і не 
реалізував. Тож залишається по
боювання, що сланцеві проекти в 
його руках – це лише чергова 
можливість для шантажу Кремля/
Газпрому, щоб таки домогтися від 
них суттєвого зменшення ціни на 
традиційне блакитне паливо для 
підприємств українських олігар
хів. 

Сланцевий газ 
видобувається зі 

сланцевих порід з 
глибини 

3–4 тис. м 
і складається 
переважно з 

метану. Міститься 
він у невеликих 
обсягах (0,2–3,2 

млрд м3/км2), але 
це компенсується 

розробкою 
великих площ

Світові запаси 
сланцевого газу 

становлять 

456 трлн м3

Найбільшими 
доведеними 

запасами 
володіють 

Китай – 

36,7 трлн м3

США –  

24,4 трлн м3

Аргентина – 

21,9 трлн м3

За даними 
Міжнародної 
енергетичної 

агенції 

$400/тис. м3

у 2007 році 
коштував 

природний газ на 
ринку США 

до 2012 
року з активним 

видобутком 
сланцевого газу 

ціна на вуглеводні 
знизилася до

$62/тис. м3
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У 
вітчизняній енергетиці 
по  стійно відбувається 
що  сь екстраважливе. То 
Віктор Янукович домов

ляється про газову співпрацю з 
туркменським колегою, то іно
земним інвесторам, які хочуть 
добувати сланцевий газ у нашій 
країні, підсовують у партнери 
СП за участю маловідомої ком
панії «СПК-Гео сервіс». І над усім 
цим нависає невизначеність га
зових переговорів із РФ, у яких, 
здається, Україна вже вичерпала 
себе. «Якби хтось хотів створити 
енергетичну систему, опти

мальну для корупції, вона була б 
на вигляд як та, що існує сьо
годні в Україні», – ці слова нале
жать Едварду Чоу, одному з най
авторитетніших міжнародних 
експертів з енергетики, який 
свого часу консультував чотири 
різні наші уряди. Цьогоріч він 
брав участь в останніх слухан
нях, присвячених Україні, у під
комітеті з європейських справ 
Комітету із закордонних справ 
Сенату США. Американський 
експерт поділи вся з Тижнем 
своїм баченням українських 
енергетичних проблем. 

У. Т.: Який меседж під час слу-
хань у підкомітеті Сенату США 
ви намагалися донести до аме-
риканських колег? 

– Вони хотіли почути про си
туацію в енергетичній галузі в 
Україні, що є критично важли
вою не лише для вашої країни, 
але й для всього регіону. Отож, я 
виклав своє бачення ситуації. 
Всі вирішення енергетичних 
проблем у руках вашого уряду. 
Це факт. Ці рішення добре відомі 
вашим можновладцям. Вони ви
черпно обговорювалися впро
довж 20 років з європейцями та 
американцями. Чого бракує? По
літичної волі в Києві, а також ор
ганізаційної спроможності ре
формувати енергетичну полі
тику. Як тільки Україна справді 
вирішить змінити ста тус-кво, 
вона може розраховувати на під
тримку з-за кордону. 

Насамперед треба нормалізу
вати відносини в галузі енерге
тики з Росією. І цього не було 
зроблено. У квітні 2010-го Хар
ківська угода радше продовжила 
погані підходи, які застосовува
лися в минулому, ніж проклала 
шлях до нормалізації та встанов
лення регулярних відносин із 
РФ у майбутньому. Енергетика 
була прив’язана до політичних 
пита  нь, які не мають до неї пря
мого стосунку. Такий підхід дес
табілізує домовленості, а не зміц
нює їх. 

Та ціна на газ, яку отримала 
Україна за цією угодою, є стан
дартною в Європі на квітень 
2010-го. Отже, не було жодної 
реа льної знижки, якщо ми по
рівнюватимемо, скільки в 2010-
му платили Україна й, приміром, 
Німеччина. 

У. Т.: Ви вважаєте, що газову 
проблему можна вирішити 
збільшенням обсягів видобутку 
власного газу Україною?

– Наразі механізми ціноут
ворення на ринку є невигід
ними для виробників внутріш
нього газу. Ось чому власний 
видобуток в Україні перебуває в 
стагнації вже впродовж 20 ро
ків. Для газу, який видобувають 

едвард Чоу:
«В енергетиці 
український уряд 
вганяє себе в дедалі 
важче становище»

Спілкувалася  
жанна 

Безп’ятчук 
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БіОГРАФіЧНА 
НОТА
едвард Чоу – 
старший науко-
вий співробіт-
ник програми з 
енергетики та 
національної 
безпеки Центру 
стратегічних та 
міжнародних 
досліджень у 
Вашингтоні. 
Має понад 30 
років стажу ро-
боти в нафтовій 
промисловості, 
з них 20 – у кор-
порації 
Chevron. Пра-
цював радни-
ком американ-
ського та іно-
земних урядів, 
мультинаціо-
нальних корпо-
рацій, міжна-
родних фінан-
сових інститу-
цій. 

усередині вашої країни, вста
новлено заздалегідь програшні 
умови порівняно з тими, які ді
ють для імпортованого. І це діа
метрально протилежно тому, 
що робить більшість країн у 
світі. Інші держави якраз дис
кримінують імпортований газ 
на користь власного. Тож Укра
їна за нинішніх цін мала б ви
робляти значно більше блакит
ного палива. Як українські, так і 
іноземні геологи говорили мені 
про те, що ви могли б продуку
вати на 50% більше газу, ніж 
нині. Ціна на власний газ в 
Україні – у проміжку $40–50 за 
тис. м3. Водночас вона імпортує 
по $400. Ваші інвестори не ма
ють стимулів вкладати гроші у 
власний видобуток, оскільки за 
свій газ вони отримують нижчу 
від ринкової ціну. 

У. Т.: Є думка, що залучення іно-
земних чи національних інвес-
тицій у видобуток власного газу 
та паралельне підвищення ціни 
на нього не вирішать проблеми.  

– Я вважаю, що це хибний 
аргумент. Сьогодні ваша еко
номіка субсидіює дуже доро
гий російський газ. Вам не 
треба встановлювати на влас
ний ціну $400. Цілком можете 
дозволити собі $100. І це при
веде до зростання видобутку 
свого блакитного палива. Тео
ретично цей дешевий газ має 
йти населенню, державним 
установам. Але в реальності з 
нього формується сірий ринок. 
Ось маршрут і причина масш
табної корупції в зазначеному 
секторі. Якщо ви дозволяєте, 
щоб власне паливо на вну
трішньому ринку коштувало 
$50, й імпортуєте при цьому 
газ за $400, дуже швидко 
з’являться люди, які помахом 
чарівною палички перетво
рять газ власного видобутку 
на імпортний і продаватимуть 
його окремим людям із «пра
вильними» політичними 
зв’язками. І є багато людей, які 
не хочуть, щоб така система 
змінилася, бо вони в ній заро
бляють шалені гроші. Зрозу
міло, що реформувати це 
складно. Щоб установити рин
кові ціни на власне та ім
портне блакитне паливо, вам 
знадобиться три – п’ять років. 
Але треба, щоб Україна захо
тіла почати рух у цьому на
прямку. 

У. Т.: Європейський банк рекон-
струкції та розвитку і Європей-
ський інвестиційний банк не  
поспішають надавати НАК 
«Нафто  газ України» кредити. 
Вони очікують його корпорати-
зації. Але попередня спроба це 
зробити провалилась. і що може 
трапитися, якщо така державна 
монополія залишиться без кре-
дитних ресурсів? 

– Я ніколи не вірив, що ЄБРР 
та ЄІБ інвестуватимуть в укра
їнську ГТС. І мене не цікавить у 
цьому разі, хто при владі: 
Ющенко, Тимошенко чи Януко
вич. Жоден із цих банків розви
тку не бере на себе ризики. Від 
самого початку то були порожні 
розмови як з боку європейців, 
так і з боку ваших урядів, які їх 
підтримували. Оскільки На
фтогаз, Укртрансгаз ніколи не 
зможуть виконати ті умови, які 
ці установи висувають. Навіть 
якщо будуть корпоратизовані. 
Вони вимагають надання 
українсь ким урядом суверен
них гарантій. І що далі? Наразі 
ваша країна має складні відно
сини з МВФ. Кабінет Азарова за 
ці два роки поставив себе в ста
новище, у якому він заледве ще 
спроможний позичати далі 
гроші. Тож залишається пряму
вати до російських банків і про
сити кошти, щоб розплатитися 
за їхній же газ. Росіяни щас
ливі, що український борг зрос
тає. Одного дня вони прийдуть 
за ним. І в України буде нічим 
його сплатити. Москві треба 
буде лише вирішити, які саме 
українські активи вона хоче в 
обмін на його погашення. Цей 
уряд риє під собою глибоку яму. 
Особливо в енергетиці. Звучить 
як жарт, що Україна збирається 
імпортувати газ зі Словаччини, 
Румунії та Туреччини. І той 
факт, що серйозні медіа таке бе
руть на віру, свідчить про 
слабке розуміння самого пред
мета. Це не допоможе ні вашому 
уряду, ні, що важливіше, країні 
загалом. Термінал для скрапле
ного газу в Одесі й сланцевий 
газ також найближчим часом 
вам ніяк не зарадять. Згадані 
проекти, навіть якщо й будуть 
взяті до реалізації, зможуть за
працювати лише за 5–10 років.

У. Т.: Український уряд вирі-
шив, що іноземні компанії, 
які розроблятимуть родовища 
сланцевого газу в Україні, 

отримуватимуть за партнера 
спільне підприємство, де сто-
ронами є НАК «Надра Укра-
їни» та маловідома місцева 
компанія ТОВ «СПК-
Геосервіс». Наскільки при-
йнятним є такий підхід у між-
народній практиці? 

– Давайте почнемо з основ. 
Кожна країна може вирішити, 
що іноземний інвестор буде 
партнером національної ком
панії, як-от, приміром, Нафто
газ. Держава надає вкладни
кові, і це нормальна практика, 
коли вона бере в цьому про
цесі участь, дозвіл на роз
робку відповідних корисних 
копалин, які їй належать. Але 
якщо залучає також до нього 
конкретну місцеву фірму – то 
нетипово. Коли ми говоримо 
про партнерство з держкомпа
нією, то знаємо, що її функція 
– надати дозвіл. Іноземне під
приємство це розуміє. Інвес
тор же постачатиме техноло
гії, капітал, менеджерські ре
сурси. А що постачатиме та 
місцева фірма? Чи вона воло
діє технологіями? Як  що про
ект коштуватиме, візьмі  мо 
умовну цифру, $100 млн, чи 
зможе зробити такий самий 
внесок, як іноземний інвес
тор? Чи, можливо, одразу 
вкладе в проект $10 млн готів
кою? Чи долучиться до про
екту якимось іншим способом, 
виконуючи ті функції, з якими 
не зможе впоратися інвестор? 
Усе це занепокоїть його. Надто 
все заплутано. Він не знатиме, 
хто ті люди. У рід      ній країні 
його можуть звинуватити в 
участі у корупційних схемах. 

У. Т.: Україна може отримати 
якийсь зиск від просування 
спільно з Туркменистаном ідеї 
Транскаспійського газогону, 
який міг би бути з’єднаний з од-
ним із європейських трубопро-
водів?  

– Навіть якщо ці проекти й 
реалізовуватимуться, то в май
бутньому, а не сьогодні. Уряд 
має звертати увагу на речі, які 
йому під контро льні вже тепер. 
Я можу зрозуміти зацікавле
ність українців в участі у буді
вельних проектах, пов’язаних 
зі згаданим газогоном. Але я 
дуже сумніваюся, що він якось 
зарадить у тій жахливій газо
вій ситуації, в якій опинилася 
ваша країна. 

Повну версію 
інтерв’ю 

читайте на сайті 
www.tyzhden.ua

6 червня  
відбудеться  

зустріч  
з едвардом Чоу 
в Книгарні «Є», 

м.Київ,  
Лисенка, 3 
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П
ерший трагічний інци
дент в історії «надії росій
ського авіапрому» (са  ме 
так росіяни позиціону

ють дитя літакобудівної корпо
рації «Сухой») стався 9 трав  - 
ня 2012-го, трохи більше ніж за 
рік після аварії основного конку
рента – пасажирського літа- 
ка Ан-148 українського АНТК  
ім. Антонова. Українському роз
робникові й задіяним у коопера
ції підприємствам (російсь ким 
тощо) катастрофа Ан-148 кошту
вала контракту з М’ян мою. Бо 
остання раптом переорієнтува
лася на російський SSJ-100. 

Будь-яка аварія авіалайнера 
із загибеллю людей тягне за со
бою вагомі іміджеві втрати для 
конкретної моделі. Потерпають 
розробники, продавці, авіаком
панії – експлуатанти крилатих 
машин. Для нових «необстріля
них» літаків, що лише намага
ються опанувати ринок із жор
сткою конкуренцією, ці втрати 
особливо відчутні. Виходить, за 
логікою, шанси на світовому 
ринку Ан-148 та його подальшої 
версії Ан-158 зростають? 

ПОДіЛИТИ РИНОК
Тривалий час представники 
авіапромів двох країн намага
лися переконати громадськість, 

що літаки зі схожими з комер
ційного погляду параметрами 
Ан-148/158 і SSJ-100 зовсім не 
конкуренти. Хоча паралельний 
розвиток двох проектів у РФ 
(частка російської участі у ви
робництві Ан-148/158 становить 
понад 50%) видавався досить 
дивним, навіть без заглиблення 
в деталі. Представники України 
зазвичай обмежувалися дипло
матичними фразами на кшталт 
«місця на ринку вистачить 
обом» і «ми бажаємо успіхів на
шим колегам». Подекуди скла
далося враження, що автори 
заяв намагалися переконати в 
цьому радше себе… 

Єдиний варіант розвести ці 
проекти «в просторі» – заздале
гідь «по-джентльменському» до
мовитися про розподіл ринку. 
Здавалося, це неважко зробити, 
адже в Росії функціонує дер
жавна «Об’єднана авіабудівна 
корпорація» (ОАК), що курирує 
практично всі проекти пасажир
ського (і не лише) авіабудування, 
у яких бере участь РФ. 

Спочатку було сподівання, 
що SSJ-100 орієнтуватиметься 
переважно на ринок Європи, 
оскільки є, по суті, напів’євро-
пейським через встановлення на 
ньому двигуна SaM146 розробки 
французької компанії SNECMA. 

Росіяни з фран  цузами 2004 року 
навіть створи  ли спільне під -
приємство PowerJet для випуску 
в РФ вказаних двигунів. Плюс ле
вова частка електронного облад
нання «Суперджета» виготов
лена провідними авіабудівними 
компаніями тієї ж таки Франції, 
Великої Британії, ФРН. Для Ан-
148/158 залишалися б ринки 
СНД, власне Росії, Азії та Аф
рики. Такий розподіл видавався 
вигідним для України, насампе
ред в особі розробника літака 
АНТК ім. Антонова і виробника 
двигунів ВАТ «Мотор Січ». 

Проте досить швидко вияви
лося, що в Європі не поспішають 
купувати SSJ-100, попри всю 
його європейськість. Тому він ти
хенько був переорієнтований на 
інші ринки, куди мав би просува
тися Ан-148/158. Історія з невда
лою оборудкою щодо закупівлі 
Ан-148 М’янмою резонансна, бо 
події розвивалися на тлі ката
строфи літака.

Однак Ан-148/158 і SSJ-100 – 
це не конкуренція між Україною 
та РФ. То змагання між різними 
фінансово-промисловими грав
цями всередині Росії. Точніше, 
всередині ОАК. Просто наші під
приємства опинилися в одній із 
команд. Погано, що чітких пра
вил у цих змаганнях не існує. 

ХОЛОДНИй ДУШ
Ще на кінець 2010-го пер
спективи українсько-
російської машини на 
ринках РФ і СНД бачи

лися вельми райдужними. 
Оп тимізму промисловцям обох 

країн додавали, як тоді здава
лося, потепління і нормалізація 
відносин між Банковою і Крем
лем. Однак період 2011–2012 ро
ків уже характеризувався більш 
ніж прохолодним ставленням до 
проекту з боку керівництва ро
сійської ОАК. 

Конкуренція авіакатастроф?
Трагічні історії з просуванням нових пасажирських літаків 
Sukhoi Superjet-100 та Ан-148 свідчать, що, попри декларації 
політиків про кооперацію України та РФ в авіапромі, суперництво 
між вітчизняними та російськими авіабудівниками лише 
посилюватиметься 

Автор:  
Володимир 

Копчак,  
Центр 

досліджень 
армії, 

конверсії та 
роззброєння 
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УКРАїНСьКИй ПАТРіОТИЗМ  
У ПРОВЛАДНИХ БіЗНеСМеНіВ 
ВИЯВЛЯЄТьСЯ ТОДі, 
КОЛИ ПОЧИНАЮТьСЯ 
СПіЛьНі СПРАВИ З РОСіЄЮ

Початок такого «похолодан-
 ня» експерти пов’язують із но
вим керівником ОАК Михайлом 
Погосяном, який прийшов (ува-
 га!) з посади голови корпорації 
«Сухой» і розпочав агресивну 
кампанію, спрямовану на згор
тання проекту Ан-148/158 на ко
ристь SSJ-100. Так, уже 2011-го 
Воронезький авіаційний завод 
скорочує виробничий план на 
випуск Ан-148 удвічі – до п’яти 
одиниць. І це за наявності попе
редніх домовленостей і твердих 
замовлень на літак. Згодом у 
ЗМІ з’являється інформація про 
наміри Погосяна взагалі лікві
дувати виробництво згаданих 
літаків у Воронежі, яка поки що 
не отримала чіткого підтвер
дження.

«…Політика, яку веде сьо
годні ОАК, якщо не сказати зло
чинна, то просто неграмотна, 
безграмотна або спеціально заву
альована зрадницька діяльні-
сть…» – так висловлюється про 
наміри поховати програму Ан-
148 В’ячеслав Богуслаєв, гене
ральний директор, голова прав
ління запорізького ВАТ «Мотор 
Січ». Чому завуальована? Тому 
що коментар пролунав у відпо
відь на рішення ОАК розмістити 
у Воронежі виробництво військо-
во-транспортних літаків Ан-70 – 
іншого магістрального проекту 
двох країн. Керівник українсь-
кого двигунобудівного підприєм
ства переконаний, що тамтешній 
завод через критичну ситуацію 
з кадрами не витягне «сімде
сятку», паралельно заваливши 
«сто сорок восьмий».

В’ячеславу Богуслаєву, схоже, 
можна таки повірити. Тривалий 
час стосунки з росіянами в авіа
будівній галузі часто ставали те
мою для політичних спекуляцій 
з боку українських апологетів 
«дружби з Росією». Мовляв, 
нормалізуємо відносини 
на міждержавному 
рівні – зробимо спіль
ний ривок в авіапромі. 
Одним із головних спіке
рів завжди був саме Богус
лаєв – і як член Партії регіо
нів, і як промисловець, чий 
бізнес нерозривно пов’язаний 
із РФ. Його позиція видавалася 
логічною і послідовною. І ось 
«нормалізація» відбулася. Полі
тичні гасла відійшли на задній 
план, і гендиректор ВАТ «Мотор 
Січ» уже виступає здебільшого 
як промисловець та власник по

тужного підприємства, що об
стоює інтереси власного дітища. 

І віриться чомусь саме про
мисловцю, а не політику. Росій
ський демократ закінчується 
там, де починається українське 
питання. У випадку з україн
ською владою і бізнесом, який її 

обслуговує, перефразовуючи ві
домий фразеологізм, можна ска
зати: український патріотизм 
з’являється там, де починаються 
якісь спільні справи з Росією. 
Щоб зрозуміти реальний поточ
ний стан у відносинах між Украї
ною та ОАК, достатньо ознайо
митися з цитатником Богуслаєва 
за останні рік-півтора: суцільна 
критика в бік російських колег. 
Керівника «Мотор Січі» можна 
зрозуміти. Адже від згортання 
проекту Ан-148/158 підприєм
ство недоотримуватиме десятки 
мільйонів доларів прибутку. 

Колізія щодо Ан-148 не зами
кається лише на фігурі Михайла 
Погосяна, що, природно, опіку
ється інтересами своєї колиш
ньої корпорації. Його врешті-
решт можуть змінити. Є ще один, 
більш глибинний чинник – євро
пейський. Улітку минулого року 
стало відомо, що за дорученням 
українського уряду ДП «Анто
нов» готує пропозиції щодо мож
ливого оснащення літаків сімей
ства «Ан» двигунами західного 

виробництва. При цьому саме 
російська сторо  на зацікавлена, 
щоб на Ан-148/158 встановлюва
лися двигуни SaM146, – нагада
ємо, базові двигуни для SSJ-100. 
Кому потрібен такий чейндж? Де 
логіка? Хіба використання дви
гуна SaM14 на Ан-148 забезпе
чить розширення ринків збуту 
для цього літака, приміром, у 
Європі? Ні, лише створить 
штучну конкуренцію «Супер
джету» і витіснить з програми 
«Мотор Січ»... 

Після аварії SSJ-100 Індоне
зія навряд чи відмовиться від їх 
закупівлі, як вчинила М’янма з 
Ан-148 (міжнародна комісія ви
знала помилку пілотування, пре
тензій до техніки не виявлено). 
Росіяни вміють обстоювати влас-
 ні інтереси політичними важе
лями. На відміну від України.

Спільні ж проекти за участю 
України та Росії, як і раніше, роз
виватимуться за принципом «всу
переч», а не «завдяки». Всупереч, 
тому що левова частина держав
ної підтримки авіапрому в РФ 
надходить у ЗАТ «Цивільні літаки 
Сухого» і НВК «Іркут» на їхні 
проекти SSJ-100 і МС-21, а решта 
підрозділів ОАК просто стагну
ють. ОАК при цьому не є ефектив
ною з погляду управління компа
нією – терміни і плани виробни
цтва літаків хронічно порушу
ються. 

Новостворені під акомпане
мент «страшилок» про погли
нання, спільні підприємства очі
куваних результатів не дають, на
полеонівські плани щодо україн- 
  сько-російських авіапро  ектів за
лишаються на рівні декларацій, 
а літаки випускаються в одинич
них екземплярах. 

Конкуренція авіакатастроф?

В’ячеслав 
Богуслаєв, 

гендиректор  
ВАТ «Мотор Січ»: 

«Поїхали (росіяни) 
в М’янму, 

наговорили 
бридоти про Ан-148 

і розхвалили 
Sukhoi Superjet 
100. Ось така 

політика 
протекціонізму 

ведеться сьогодні в 
Росії… Мені 

говорять 
директори 

авіакомпаній, що 
мають бажання 

взяти Ан-148, але 
до них 

приїжджають певні 
особи й кажуть, що 

візьмеш Ан-148 – 
не буде кредитів у 

банку, не буде 
решти 

преференцій». 

Цитати взято із 
сайта інформацій-
ної агенції Defense 

Express
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87% 
ВВП

становить  
загальний  

держборг єврозони

Що станеться з Євро
пейським Союзом? 
Од  на дорога веде до 
повного краху євро з 

усіма наслідками для еконо
міки й політики. Друга означає 
небувале переміщення багатств 
через європейські кордони, а 
взамін відповідну відмову від 
суверенітету. Відділення або 
над  держава: ось якою бачиться 
сьогоднішня альтернатива.

Два роки поспіль лідери зму
чених кризою європейських 
країн уникали цього вибору. 
Вони кажуть про своє бажання 
зберегти єврозону недоторкан
ною, за винятком, можливо, Гре
ції. Але північноєвропейські кре
дитори з Німеччиною на чолі не 
хочуть платити стільки, щоб ви
стачило на виживання євро. А 
південноєвропейські боржники 
дедалі дужче обурюються, коли 
іноземці вчать їх жити.

Це стало випробуванням 
більш ніж 60-річної євроінте
грації. Лише тоді, коли євро
пейці матимуть відчуття спіль
ної мети, грандіозна справа по

рятунку єдиної валюти бачити
меться легітимною. І лише бу
дучи такою, вона зможе три
вати. Найбільшою мірою це ви
пробування Німеччини. Кан
цлер Анґела Меркель твердить, 
що загроза провалу євро по
трібна для того, щоб не дати не
стійким урядам збитися з іс
тинного шляху реформ. Але 
таке балансування на грані й 
шантаж із боку Берліна підри
ває віру в майбутнє євровалюти, 
що робить її порятунок дорож
чим і пришвидшує той самий 
розвал, якого, за словами кан
цлерки, вона прагне уникнути. 
Зрештою, європейський вибір 
буде зроблено саме в Берліні.

Минулого літа The Economist 
писав, що для виведення євро
зони з піке потрібні рекапіталі
зація фінустанов, необмежена 
підтримка Європейського цен
тробанку (ЄЦБ) для платоспро
можних країн і стримування 
тевтонської одержимості суво
рою економією. На жаль, один 
за одним кілька європейських 
планів порятунку зазнали не

вдачі, і хоча ЄЦБ на певний час 
полегшив становище, надавши 
банкам недорогі довготермінові 
готівкові кредити в грудні й лю
тому, криза набирала обертів і 
поглиблювалася.

За останні місяці ми дійшли 
висновку, що незалежно від то -
го, чи залишиться Греція в євро
зоні, порятунок євро вимагає 
більшого. Якщо єврозона хоче 
позбутися привида повного роз
валу, вона мусить об’єднати ре
сурси, колективно підтримати 
великі банки й випустити євро -
облігації, щоб кожна країна взя
 ла на себе частину боргу. Нижче 
ми пояснимо основний принцип 
цієї схеми. Вона безсоромно тех
нократична, обмежена й має на 
меті не допустити створення 
справжньої наддержави, чого 
бояться її критики (і ми разом із 
ними). Але це очевидний крок 
до федералізму – те, що турбує 
багатьох європейців. Це ризик, 
але часу залишається обмаль. 
Чутки про те, що вкладники за
бирають кошти з банків на пери
ферії Європи, насторожили ін

Вибір Європи
Обмежений варіант 
федералізму – менше 
зло, ніж розвал єврозони
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весторів та власників заоща
джень. Єврозоні потрібен план.

ПРОЩАВАй, МИНУЛе!
А чи й справді варто рятувати 
євро? Навіть затяті прихиль
ники єдиної валюти тепер ви
знають, що її запровадження 
відбувалося дуже неефективно, 
а далі справи пішли ще гірше. 
Грецію взагалі не слід було при
ймати до єврозони. Франція з 
Німеччиною самі ігнорували 
правила, які в ідеалі мали не до
пустити безконтрольного роз
маху державних позик. Верховні 
жерці єврославної віри не змо
гли збагнути, що, хоча Ірландія 
та Іспанія дотримувалися фіс
кальних правил єврозони, вони 
виявилися уразливими до жит
лової кризи або що Португалія 
та Італія потрапили в пастку че
рез повільне зростання і змен
шення конкуренції.

Багато хто вважає, що розвал 
єврозони дав би окремим краї
нам змогу відновити контроль 
над валютною політикою. Де
шевші грошові одиниці допомо

гли б ув’язати заробітні плати з 
продуктивністю праці робітни
ків, принаймні на деякий час. 
Прихильники розвалу уявляють, 
що можна «залишитися дру
зями». Уряд кожної країни оголо
сив би, що всі внутрішні угоди 
(депозити, позики, ціни й ви
плати) проводитимуть у новій ва
люті. Щоб запобігти відпливу де
позитів (особливо у слабших кра
їнах), банки повинні зачинитися 
на вихідних або обмежити зняття 
готівки. Держава мусить також 
запровадити контроль, щоб не 
допустити відпливу капіталів.

Усе це добре, крім одного: ті, 
хто вірить у краще майбутнє без 
євро, замовчують ціну, яку до
ведеться заплатити. Навіть як -
би це «розлучення» якимось 
робом відбулося гладесенько й 
рівнесенько, банки та фірми по 
всій Європі розорилися б, тому 
що їхні внутрішні й закордонні 
активи та зобов’язання через 
різницю в курсах національних 
валют не можна було б звести 
до спільного знаменника. Від
разу посипалася б лавина де
фолтів і судових позовів. Уряди 
держав із дефіцитом бюджету 
були б вимушені різко скоро
тити соціальні виплати або за
пустити друкарський верстат.

І це ще оптимістичний сце
нарій. Імовірніше, розпад євро
зони відбувався б в умовах різ
кого зниження біржових курсів 
у всьому світі, інвестори перево
дили б свої кошти в першокласні 
активи, вкладники забирали б 
депозити з банків, а обсяги ви
робництва різко зменшилися б. 
Девальвація в слабких країнах і 
підвищення курсу валюти силь
них розорили б виробників із 
багатих держав. У ЄС контроль 

над рухом капіталу заборонений 
законодавством, а розвал євро
зони теж перебуває в межах за
кону. Тому весь Євросоюз буде 
ввергнуто в правову кризу. Деякі 
багаті країни можуть скориста
тися цим для захисту своїх ви
робників, призупинивши діяль
ність єдиного ринку; вони, не 
виключено, спробують пере
шкодити економічній міграції, 
запровадивши обмеження на 
свободу пересування. Із прак
тичного погляду без руху това
рів, людей або капіталу від ЄС 
мало що залишиться.

Спадкоємцям Шумана й 
Моне важко було б відновити Єв
росоюз у складі 27 членів, хоча 
саме це й спричинило такий 
хаос, навіть якби від нього зали
шився острівець із самих лише 
сильних держав. Розвал став би 
подарунком для настроєних про-
 ти ЄС антиглобалістів-популістів 
на зразок Марін ле Пен у Франції. 
Адже було б стільки кандидатур 
на цапів-відбувайлів: євробюро
крати, фінансисти, безкомпро
місні німці, безпорадні середзем
номорці та іноземці всіх мастей. 
Тільки-но національна політика 
стала б небезпечною, європей
ській співпраці настав би кінець. 
Ось чому The Eco  nomist вважає, 
що добровільна відмова від 
євро – це ризик. Порятунок кра
щий за розпад.

СПіЛьНА ПРОБЛеМА
Але не просто порятунок за будь-
яким сценарієм. Забагато уваги 
під час обговорення способів за
радити євро приділяють просто 
планам, ґрунтованим на еконо
мічному зростанні. Це допомогло 
б, адже воно дає змогу швидше 
виплачувати борги й оздоровлю

Німеччина             Польща                    У середньому по ЄС

Франція                  Велика Британія

Підупалий дух       
«Я позитивно ставлюся до членства своєї країни в ЄС», % опитаних
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вати банки. Меркель у цьому пи
танні мала б бути поступливі
шою. Але реального стимулу не 
досить для того, щоб зупинити 
кризу. ЄЦБ міг би (й мусить) зни
зити відсоткові ставки й розпо
чати «кількісне полегшення», 
але державні фонди для інвесту
вання обмежені. Що ж до амбіт
ніших способів стимулювання 
зростання, як-от завершення 
створення єдиного європейсько-
 го ринку послуг, то їх, на жаль, 
навіть не розглядають.

Хай там як, а проблеми євро
зони мають надто глибоке ко
ріння. Банки та уряди допомага
ють одне одному встояти, але 
самі тримаються на ногах не 
краще за п’яних як чіп кумів під 
корчмою. Допомога банкам із 
боку ЄЦБ не може убезпечити 
малопотужні економіки Іспанії, 
Португалії, Італії та Ірландії від 
ослаблення їхніх власних банків 
і держав. Бо ж поки дохідність 
облігацій залишатиметься висо
кою, а зростання економіки не
значним, суверени сумнівати
муться у своїй здатності випла
чувати власні борги, а банківсь-   
ке кредитування занепадатиме. 
Але та сама непевність штовхає 
вгору дохідність суверенних об
лігацій і не дає банкам змоги на
давати позики, що ще дужче пе
решкоджає зростанню. Побою
вання, що урядові доведеться 
мати справу з банківським ко
лапсом, роблять державні облі
гації небезпечнішими. А острах, 
що держава може й не впоратися 
з цим, збільшує його імовірність.

Ось чому ми не радо дійшли 
висновку, що країнам єврозони 
треба спільно нести тягар. Логіка 
тут проста. Проблема єврозони не 
в обсязі боргу, а в його роздробле
ній структурі. Загалом її держ
борг становить 87% ВВП. Для по
рівняння: у США – понад 100%. 
Аналогічно, в межах континенту, 
а не окремої держави, банки не 
такі великі. Щоб вижити, Європі 
потрібно більше федералізації. 
Суперечки точаться навколо того, 
наскільки більше.

ЯК НіМеЦьКОЮ 
БУДе «НАРóДИ»?
Багато – вважають деякі переко
нані федералісти. Для людей на 
кшталт міністра фінансів Німеч
чини Вольфґанґа Шойбле єдина 
валюта завжди була лише етапом 
на шляху до повної інтеграції Єв
ропи. В обмін на оплату рахунків 

вони хочуть узгодити податки й 
централізувати політичну владу 
зі, скажімо, виборною Європей
ською комісією та новими повно
важеннями для Європарламенту. 
Електорат залякають і змусять 
хоч-не-хоч дати згоду саме через 
страх перед обвалом євро. Згодом 
нові інституції набудуть легітим
ності, бо виявляться ефектив
ними, а європейці знову відчують 
себе заможними.

Але дивитися на кризу євро 
як на нагоду федералізувати ЄС 
означало б неправильно витлу
мачити прагнення людей до ін
теграції. Покоління війни, яке 
вбачало в Євросоюзі захист від 
чвар, відходить. Більшості євро
пейців результат найамбітні
шого проекту ЄС – єврова
люти – приніс лише мороку. І 
не видно жодних свідчень на 
користь того, що виборці мають 
теплі почуття до Євросоюзу. Лі
сабонська угода і її попере
дниця, невдала конституція ЄС, 
були відхилені на трьох із 
шести референдумів; 10 урядів 
не виконали обіцянки винести 
конституційну реформу на го
лосування. Європарламент без
надійно далекий.

Ще один варіант наддер
жави – погодитися з тим, що по
літика залишиться безумовно 
національною, і збільшити пов -
новаження урядів контролювати 
своїх сусідів. Але й тут є проб -
леми. Як показала криза євро, 
держави намагаються приймати 
колективні рішення. Менші кра
їни єврозони бояться, що великі 
візьмуть на себе керівну і спрямо
вуючу роль. Якщо Берлін сплачу

ватиме рахунки і вказуватиме  
решті Європи, що робити, то він 
ризикує викликати руйнівні на
ціоналістичні антинімецькі по
чуття. І, як і інший варіант над
держави, це зміцнить у Сполуче
ному Королівстві табір прихиль
ників виходу з ЄС, щó є пробле
мою не лише для британців, а й 
для всіх економічно ліберальних 
європейців.

Ось чому план порятунку, 
що його висуває The Economist, 
намагається обмежити як 
спільне вирішення боргової про
блеми, так і поступки суверені
тетом. Замість того щоб створю
вати федеративну систему, він 
латає дві дірки в початковому 
задумі єдиної валюти. Перша – 
фінансова: єврозоні потрібна 
все  осяжна система банківського 
нагляду, рекапіталізації, страху
вання вкладень і регуляції. 
Друга – фіскальна: держави єв
розони зможуть керувати своїм 
податковим навантаженням (і 
послаблювати його) лише за об
меження мутуалізації боргу. Але 
в обох випадках відповідь одна – 
не передавати все на відкуп ЄС.

Почати треба з банків. Від 
моменту створення євро конти
нентальна інтеграція найдалі 
зайшла у фінансовій сфері. 
Банки переступили через дер
жавні кордони. Німецькі фінан
сували бум іспанської нерухо
мості, а фран  цузькі надавали 
позики Греції.

Відповідь: забрати нагляд і 
допомогу банкам (принаймні 
великим) у національних регу
ляторів і передати євросоюз
ним. Як мінімум має бути сис

Квиток 
в один 
кінець
Явка виборців 
на вибори до 
Європейського 
парламенту
% загального 
електорату

За даними Європейсь-
кого парламенту

1979

1984
1989

1994

1999

2004

2009

65

60

55

50

45

40

35

0

Європейські угоди
Референдуми про договори ЄС з 1992 року

Результат: ЗА/ПРОТИ

Маастрихтський 
договір:

Амстердамський 
договір:

Ніццький 
договір:

Європейська 
конституція:

Лісабонська 
угода:

Європейський
фіскальний

пакт

1992    93      94      95     96      97      98     99    2000   01      02      03      04     05      06      07     08      09      10       11       12  

1 січня
2011 р.
Вступ 
Естон�  

     1 січня
     2007 р.

 Вступ Словен�

1 січня      
2009 р.      
Вступ Словаччини 

1 січня                              
2001 р.                              
Вступ 
до єврозони
Грец�

1 січня
2008 р.

Вступ Кіпру і Мальти

1 січня
                                                              1999 р.

Запровадили єдину валюту:
Австрія, Бельгія, Фінляндія,Франція,
Німеччина, Ірландія, Італія, Іспанія,

Люксембург, Нідерланди, Португалія

ЄВРО:

За даними The Economi�

Данія (2.06.1992)
49,3/50,7

Ірландія (18.06.1992)
69,1/31,0

Ірландія 
(22.05.1998)
61,7/38,3

Ірландія 
(19.10.2002)
62,9/37,1

Ірландія 
(2.10.2009)
67,1/32,9

Ірландія 
(31.05.2012)

?/?

Люксембург
(10.07.2005)
56,5/43,5

Іспанія
(20.02.2005)
77,0/17,1

Ірландія
(7.06.2001)
46,1/53,9

Ірландія
(12.06.2008)
46,6/53,4

Франція
(29.05.2005)
45,3/54,7

Нідерланди
(1.06.2005)
38,5/61,5

Франція (20.09.1992)
51,0/49,0

Данія (18.05.1993)
56,7/43,3

Данія 
(28.05.1998)
55,1/44,9

26|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 22 (239) 1–7.06.2012

СвіТ|Єс



© 2012 The Economist Newspaper 
Limited. All rights reserved

тема страхування й контролю 
депозитів у масштабі всього ЄС 
із колективними ресурсами для 
рекапіталізації проблемних 
банків і регіональними прави
лами для прий  няття рішень 
щодо справжніх фінустанов-
банкрутів. Першим кроком 
стало б використання європей
ських фондів порятунку для ре
капіталізації слабких фін -
установ, особливо в Іспанії. Але 
необхідно якомога швидше за
провадити спільну систему 
страхування депозитів.

Це великі зміни. Політики 
вже не зможуть примушувати 
банки у власних країнах під
тримувати національні компа
нії або купувати свої ж таки 
державні облігації. Банки вже 
не будуть іспанськими або ні
мецькими, а ставатимуть чим
далі більш європейськими. Щоб 
ви не сумнівалися, це інтегра
ція. Але вона обмежується фі
нансами, тією частиною еконо
міки, де валютний союз уже 
стер державні кордони.

Фіскальну інтеграцію теж 
можна обмежити. Брюсселю не 
потрібно займатися оподатку
ванням і видатками, як і євро -
облігаціям немає потреби покри
вати всі державні борги. Все, що 
вимагається, – це щоб переобтя
жені боргами країни мали до
ступ до грошей, а банки – загаль
ноєвропейський клас активів, не 
прив’язаних до ресурсів однієї 
держави. Вихід – вужча євро -
облігація, яка мутуалізує обме
жену суму боргу впродовж обме
женого періоду. Найкращий варі
ант – виходити із пропозиції ні
мецької Ради економічних екс
пертів: мутуалізувати наявні 
борги всіх країн єврозони, що пе
ревищують 60% їхнього ВВП. За
мість того щоб випускати нові 
національні державні облігації, 
всі – від Німеччини (борг – 81% 
ВВП) й до Італії (120%) – пропо
нуватимуть лише ці спільні, 
доки національний борг опус
титься до порогу в 60% ВВП. Цей 
новий ринок мутуалізованих об
лігацій вартістю приблизно 
€2,3 трлн буде погашено за на
ступні 25 років. Кожна країна за
провадить певний податок (як 
надбавка ПДВ), щоб забезпечити 
надходження готівкових коштів.

Поки що Меркель виступала 
проти мутуалізації в будь-якому 
вигляді (востаннє – цього 
тижня). За нашою схемою, Ні

меччина більше вдаватиме, ніби 
виплачує свій борг, таким чином 
субсидуючи проблемних пози
чальників. Але це не буде кро
ком до повно-   
го фіскального федералізму. Ці 
спільні облігації не вимагати
муть нав’язливого централізова
ного податкового нагляду. Обме
жені за обсягом і часом, вони не 
супере  читимуть структурним 
вимогам Німеччини. І справді, 
їх можна створити на базі комп
лексу законодавчих заходів із 
реформування «Пакту про ста
більність і зростання» та покра
щення макроекономічних по
казників, прийнятого минулої 
осені й відомого як Sixpack, ко
трий обмежує позики й дефі
цити; а також на базі прийня
того в січні фіскального пакту, 
який зводить бюджетну дисци
пліну в ранг закону і нині прохо
дить ратифікацію в усіх країнах 
єврозони.

Та навіть цей обмежений ва -
ріант федералізму таїть небез
пеку. Єдиний банківський регуля
тор може висунути вимогу зміни 
договору, а це буде нелегко, бо ж 
10 країн ЄС (включно з Британією) 
не є членами єврозони. Угоду, 
якою визначено фонд порятунку 
євро, також доведеться змінити, 
щоб дозволити постачати гроші 
безпосередньо банкам. Країнам 
доведеться знайти спосіб переко
нати майбутні уряди платити 
свою частку відсотків за єврооблі
гаціями. Борги Греції такі вели
чезні порівняно з її економікою, 
що вона потребуватиме нового 
плану порятунку до того, як вклю
читися в будь-яку схему мутуалі
зації (хоча в масштабі всього кон
тиненту необхідна сума не така 
вже й значна).

Отож питання швидко не ви
рішиться, але зробити це легше, 
ніж намагатися перекроїти Брюс
сель згори донизу, й дешевше, ніж 
розвалювати єврозону. Врятувати 
євро бажано й можливо. Нез’я -
сованим залишається одне: чи 
почуватимуться німці, австрійці 
та нідерландці настільки солідар
ними з італійцями, іспанцями, 
португальцями й ірландцями, 
щоб платити їхні борги? Нам зда
ється, зробити це – в їхніх інтере
сах. Європейським лідерам, і Мер
кель зокрема, настав час довести, 
що це так. 



Б
ританський мандрівник  
Томас Стівенс 1886 року 
вирушив у незвичайну по
дорож на велосипеді. Він 

скерував свого залізного коня від 
заквітчаних човнів Гуанчжоу на 
півдні Китаю до пагод Цзюц
зяню майже за тисячу кілометрів 
на північ. Місцевий люд його 
приїзд також не залишав байду
жим, а викликав зацікавленість, 
острах, а інколи й лють. 

Через 100 років велосипед 
для Китаю зовсім уже не був ди
виною, навпаки, став його симво
лом. Для тамтешньої бідноти, чи
сельність якої стрімко зменшу
ється, велосипед залишається 
важливою в’ючною твариною. На 
нього вантажать гори мотлоху 
для переробки. Для міських жев

жиків, лави яких невпинно зрос
тають, він уособлює все, що ті хо
тіли б забути і залишити в мину
лому. «Я краще плакатиму на за
дньому сидінні твого BMW, аніж 
сміятимуся на багажнику твого 
ровера», – так кажуть меркан
тильні китайські панянки.  

Навіть якщо ровер уже пере
стає бути типовим символом ки
тайського суспільства, все одно 
він залишається спокусливою ме
тафорою для економіки країни. 
Велосипеди, а надто добряче на
вантажені, зберігають рівновагу, 
лише допоки рухаються. Те саме 
інколи кажуть і про економіку 
Піднебесної. Якщо вона загаль
мує, це буде катастрофа. А 
оскільки її зростання – єдине 
джерело легітимності владної 

партії, захитається не тільки еко
номіка. З 1990 по 2008 рік робоча 
сила Китаю збільшилася при
близно на 145 млн, значна час
тина – трудові мігранти з гли
бинки, які переїхали в прибе
режні промислові міста. За той 
самий період її продуктивність 
підвищувалася, за даними Азій
ської організації з питань продук
тивності (АОП), на понад 9% що
року. Якщо для виробництва пев
ного обсягу продукції 1990-го 
було потрібно 100 осіб, то 2008-го 
– менш як 20. Усе це означає, що 
зростання 8–10% на рік є не роз
кішшю, а необхідністю.

Але напруження спадає. 2011-
го відсоток китайців працездат
ного віку загалом знизився. Неза
баром їхня кількість почне різко 
скорочуватися. Та меншість, яка 
залишається в селах, старіша і не 
така мобільна. Завдяки демогра
фічному сповільненню країні вже 
не потрібно зберігати такі швидкі 
темпи розвитку. Навіть уряд уже 
не вважає необхідністю восьми
відсоткове щорічне зростання. У 
березні держава поставила 
планку на 2012-й 7,5%, що відпо
відає середній величині 7% протя
гом п’ятирічки, яка закінчується 
2015-го. Піднебесна вже звикла 
до перевиконання «планів», які 
відображають найнижчу межу, а 
не «стелю» її прагнень. Утім, 
нижча цифра свідчить, що, на 
думку центрального керівництва, 
необачне зростання на рівні 10% і 
більше є загрозою, а не запору
кою стабільності.

ТеОРіЯ «ПеННі й ФАРТИНГА»
Стівенсова мандрівка Півден но-
Східним Китаєм 1886 року була 
незвичайною не лише з огляду 
на обраний маршрут, а й зважа
ючи на тип велосипеда, яким він 
подорожував: із надміру високим 
переднім. Цей транспорт не дуже 
відомий у Китаї, а шкода: він був 
би найбільш влучною метафо
рою для тамтешньої економіки.

Великий діаметр переднього 
колеса давав змогу їхати далі й 
швидше, ніж будь-коли раніше. 
Так і економіка Піднебесної: вона 
зростає більшими темпами і до
вше, ніж у минулому. На запи
тання, що є тим великим коле
сом, яке її рухає, багато зарубіж
них аналітиків відповіли б: екс
порт. За межами КНР люди ба
чать лише китайські товари, які 
заполонили полиці магазинів, і 
зниклі робочі місця; вони не по

Крути педалі
Економіці Китаю нічого не загрожує. Проте 
зміни необхідні
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мічають ні міст, які будує дер
жава, ні супермаркетів, які та за
повнює товарами у себе вдома. 
Внесок закордонного попиту в 
розбудову тамтешньої економіки 
завжди перебільшували, а нині 
ця частка різко зменшується.

Не експорт, а інвестиції стали 
рушієм економіки Піднебесної. 
Витрати на підприємства, облад
нання, будівництво та інфра
структуру 2011 року становили 
приблизно 48% ВВП країни. На 
господарче споживання, яке мало 
б бути єдиною метою і сенсом 
економічної діяльності, припадає 
лише близько третини ВВП. Це 
як маленьке заднє коліщатко у 
старомодному велосипеді.

Непропорційно велика час
тина китайських інвестицій над
ходить від державних компаній, а 
в останні роки і від спільних інф
раструктурних підприємств, керо
ваних міськими або провінцій
ними органами влади, але не пе
ребувають у них на балансі. Таке 
інвестування часто було неефек
тивним. У 1880-х, за словами Сті
венса, у Піднебесній дуже тре
петно й шанобливо ставилися до 
особистих прав і землеробського 
господарства. Шляхи, якими ко
тився його велосипед, часто зви
валися й петляли, щоб об’їхати 
чиєсь приватне володіння або ро
дючий клапоть землі. Нині в кра
їні дороги прямі, як стріла. З 2006 
по 2011 рік місцеві органи влади 
віддали під забудову 22 тис. км2 
сільськогосподарських угідь. За 
розміром це як штат Нью-Джерсі. 
Площа китайських міст збільшу
ється швидше, ніж їхнє насе
лення. Ця стрімка урбанізація 
становить значну частину еконо
мічного успіху країни. Але за 
нього довелося заплатити високу 
ціну: виснажені природні багат
ства, шкода довкіллю і цілковита 
зневага до права власності.

Брак рівноваги між інвестиці
ями та споживанням створює 
враження хиткості економіки 
КНР. Невелика група аналітиків 
на весь голос заявляє, що еконо
міка Китаю увійшла в піке. У 
квітні темпи зростання промис
лового виробництва були найпо
вільнішими з 2009-го. У житло
вому будівництві – лише на чо
тири процентні пункти порівняно 
з аналогічним показником мину
лого року. 

Проте економіці Піднебесної 
в найближчому майбутньому не 
загрожує катастрофа. Як той ре

тровелосипед із величезним пе
реднім колесом, який спокійні
сінько собі котився нерівною до
рогою, вона добре пристосована 
до амортизації ударів, звичних 
для шляху будь-якої країни, що 
розвивається. Втручання держави 
в розподіл коштів призводить до 
чималого марнотратства, але до
помагає підтримати інвестиції на 
високому рівні в час, коли впевне
ність приватного бізнесу знижу
ється. І хоча підневільна банків
ська система країни неефективна, 
вона водночас дуже стійка й жи

вуча, тому що більша частина її 
величезної армії вкладників не 
мають інших варіантів. 

ТИХіШе їДеШ...
Зрештою, велосипед Стівенса  за
старів і поступився звичним для 
нас велосипедам. Цей стрибок 
став можливим завдяки винай
денню ланцюгової передачі, яка 
збільшувала силу під час штов
хання педалей. Колись китай
ська швидкісна модель зрос
тання теж застаріє. Зі зменшен
ням чисельності робочої сили і 
нагромадженням капіталу 
темпи заощаджень сповільнюва

тимуться і знаходити нові мож
ливості для інвестицій става
тиме дедалі важче. Піднебесній 
доведеться витискати більше з 
власних вкладень, зокрема наро
щувати продуктивність капіталу. 
Це вимагатиме сучаснішої фі
нансової системи, побудованої на 
складній мережі зв’язків між зао
щаджувачами та інвесторами.

Знадобляться й інші іннова
ції. Державні підприємства Ки
таю після проведеної в 1990-х ре
організації стали сильнішими, на
віть занадто сильними. Але сис
тема соціальної безпеки в країні 
так і не відновилася. Тому навіть 
якщо держава інвестуватиме 
менше в промислові потужності, 
їй доведеться більше витрачати 
на соціальне забезпечення, зо
крема охорону здоров’я, пенсії, 
житло і допомогу малозабезпече
ним. Це дасть населенню змогу 
заощаджувати й сприятиме збіль
шенню споживчих видатків.

Ланцюгова передача була не 
єдиним винаходом, необхідним 
для вдосконалення перших вело
сипедів. Щоб сидіти було м’якше, 
нові, менші колеса треба було 
«взути» в пневматичні шини. За 
відсутності значних інвестицій 
для підтримки зайнятості й запо
бігання невдоволенню поміж лю
дей, державі доведеться знайти 
нові способи захисту своїх грома
дян від вибоїн на дорозі, якою їм 
доведеться іти. 
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Тремтячі еліти Китаю
Н

а піку радянської епохи югославський теоре
тик і дисидент Мілован Джилас назвав кому
ністичних ватажків «новим класом». Своєю 
могутністю вони завдячували не володінню 

багатством, а контролем над ним: одним помахом 
руки могли розпоряджатися всім державним май
ном. У ті часи ходив дуже влучний анекдот про 
Брєжнєва: генсек водить свою матір, просту сіль
ську жінку, історичними кремлівськими кабіне
тами, показує їй власну розкішну колекцію інозем
них автомобілів, пригощає шикарним обідом на 
дачі, що більше схожа на палац, а тоді питає, як 
мамі це все сподобалося, на що вона відказує: «Яка 
краса, Льоню! Але що ж то буде, як повернуться 
більшовики?»
Але якщо можна вірити бодай крихті з усього, що 
розповідають про багатства й розкішне життя ки
тайських «князьків», нащадків революційного по
коління Мао, то виходить, що їхній «новий клас» 
хоче не лише розпоряджатися, а й володіти. Мало 
хто з тамтешніх інтернет-користувачів схильний 
вважати, що член політбюро й партійний секретар 
величезного міста Чуньцина Бо Сілай, виключений 
у березні за звинуваченнями в корупції, був яки
мось особливим винятком.
Чому багатство стало настільки важливим для 
еліти КНР? І чому стільки китайських керівників 
посилають своїх дітей на навчання за кордон? 
Одна відповідь точно буде непомильною: вони не 
зовсім упевнені в майбут
ньому Батьківщини.
Це може видатися дивним, 
коли згадати, що китайці за 
останні 30 років підняли 
свою країну до рівня світо
вих економічних гігантів. Є 
прогнози «жорсткої по
садки» для перегрітої економіки, зростання 
якої уже сповільнилося, але надбання статків 
краще розуміти не як економічну подушку без
пеки чи прояв чистої жадібності, а як політичну 
підстраховку.
Комуністичні керівники Китаю не хочуть поли
шити ідеї Ден Сяопіна про те, що тяглість їхньої 
влади залежатиме від економічного прогресу. 
Але навіть у КНР мандат, виданий за компетент
ність, у скрутні часи не допоможе. Тому глобалі
зація активів (у спосіб переміщення грошей за 
кордон і навчання дітей там-таки) бачиться га
рантією від ризиків (від середини 1990-х за кор
дон було нелегально переміщено щонайменше 
$120 млрд).
Самовпевненість Мао та його соратників ґрунтува
лася на багатьох чинниках: тріумфі у громадянській 
війні, добре організованому партійному апараті; 
марксистсько-ленінському ідеологічному підґрунті 
як дороговказі до соціалістичного майбутнього, й 
підтримці звитяжної Народно-визвольної армії. А 
сьогодні, через 60 із гаком років після громадян
ської війни, хіба що НВА видається більш-менш та
кою самою, тож упевненість тане.

Численні викриття керівників партії та державних 
діячів червоними під час «Культурної революції» 
підірвали авторитет і легітимність партії. Непев
ність її становища ще більше посилилася прак
тичною відмовою Ден Сяопіна від марксизму-
лєнінізму. У погоні за зростанням про флер ідеоло
гічної легітимності було забуто.
Сьогодні 80-мільйонна партія – все ще велика по
туга, але більшість китайців вступають до її лав за
ради кар’єрного росту, а не з ідейних міркувань. 
Щодня в країні відбувається до півтисячі протестів, 
демонстрацій і виступів проти корупції або дикта
тури місцевих партійних органів, які часто приду
шують силою. Історії про багатства, нажиті роди
чами партійних бонз на кшталт Бо Сілая, які за
вдяки родинним зв’язкам здобули контроль над ве
личезними секторами економіки, переконають на
віть найлояльніших громадян, що риба гниє з го
лови.
Афера Бо – це справа не лише про масштабну ко
рупцію, а й про спадкоємність. Адже Бо Сілай ство
рив знамениту «Чунцинську модель», для якої ха
рактерна боротьба зі злочинністю, маоїстські ідео
логічні заходи, дешеве житло та інші соціальні 
блага. Це була популістська – і популярна – спроба 
харизматичного «князька», сина героя революції, 
заявити про своє природне право стати одним із 
дев’яти членів постійного комітету політбюро на 
XVIII з’їзді Комуністичної партії Китаю. За однією з 

багатьох поширених у КНР 
чуток, Бо Сілай одразу після 
входження туди спробував 
би замінити собою Сі Цзінь
піня, котрий мав стати на
ступним генеральним се
кретарем і головою Всеки
тайських зборів, за пого

дженням із теперішнім керівництвом.
Мао, який помер 1976 року, сам обрав собі на
ступника. Ден Сяопін (який дожив до 1997-го) 

«благословив» на правління Цзян Цземіня та Ху 
Цзіньтао. Ху не був ні героєм революції, як Мао, ні 
батьком економічних реформ, як Ден, тож не міг 
дозволити собі призначити спадкоємця сам. Мало
відомий Сі Цзіньпінь, місцевий «князьок», як і Бо 
Сілай, з’явився на сцені внаслідок підкилимної ме
тушні. Без інституційної легітимності, не «висвяче
ний» на посаду патріархом від влади, Сі Цзіньпінь 
для амбітного Бо Сілая бачився досяжною мі
шенню.
У наступні місяці партійне керівництво спрямує по
тужність цілої пропагандистської машини на те, 
щоб відновити репутацію єдиної політсили, партій
ної дисципліни й національної злагоди, добряче 
попсовану падінням Бо Сілая. Вони можуть відвер
нути вогонь критики від Бо й зобразити його дру
жину, підозрювану в отруєнні британського бізнес
мена, такою собі китайською леді Макбет. Але 
члени «нового класу» в Піднебесній усе ще бояти
муться, що викриття корупції серед еліти тепер за
грожує їм поверненням більшовиків. 
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потяг»

Генеральний інформаційний партнер ВХІД ВІЛЬНИЙ

Едвард Чoу – старший науковий 
співробітник програми з енергетики та 
національної безпеки Центру стратегічних 
та міжнародних досліджень у Вашингтоні. 
Має понад 30 років стажу роботи в 
нафтовій промисловості, з них 20 – у 
корпорац� Chevron. Працював в Аз�, 
Південній Америці, Європі, колишніх 
радянських республіках. Брав участь у 
переговорах щодо укладення 
багатомільярдних контрактів. Був радником 
американського та іноземних урядів, 
мультинаціональних корпорацій, 
міжнародних фінансових інституцій. Його 
спеціалізація – інвестиц� в нафтову та 
газову промисловість на ринках, що 
розвиваються.
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Журнал «Український тиждень» 
та Книгарня «Є» запрошують 
на зустріч

Наш гість – ЕДВАРД ЧOУ

Тема зустрічі: «Перспективи 
енергетичної незалежності 
України: як наздогнати 
потяг»

Генеральний інформаційний партнер ВХІД ВІЛЬНИЙ

Едвард Чoу – старший науковий 
співробітник програми з енергетики та 
національної безпеки Центру стратегічних 
та міжнародних досліджень у Вашингтоні. 
Має понад 30 років стажу роботи в 
нафтовій промисловості, з них 20 – у 
корпорац� Chevron. Працював в Аз�, 
Південній Америці, Європі, колишніх 
радянських республіках. Брав участь у 
переговорах щодо укладення 
багатомільярдних контрактів. Був радником 
американського та іноземних урядів, 
мультинаціональних корпорацій, 
міжнародних фінансових інституцій. Його 
спеціалізація – інвестиц� в нафтову та 
газову промисловість на ринках, що 
розвиваються.



К
оролева Єлизавета ІІ свят
кує діамантовий ювілей – 
60-річчя правління. Жін-
 ку, якій нині 86, назива

ють найуспішнішим вінценос
цем сучасності.

Дев’ять із десяти сучасних 
британців не жили за жодного 
іншого очільника держави, та аж 
ніяк не всі ідеалізують конститу
ційну монархію – устрій, за якого 
парламентську демократію очо
лює необрана привілейована 
жінка, яку називають однією з 
найбагатших у світі. Такі країни-
члени Співдружності, як Австра
лія чи Ямайка, раз по раз набли
жаються до можливості проголо
шення себе республіками. Але 
дивним чином Єлизавета ІІ збе
рігає прихильність критичної 
маси. Для багатьох британців та 
підданих у 15 інших країнах її 
символічних володінь, від Ка
нади до Соломонових Островів, 
вона є символом нерозривності 
історії та цінностей, які в буден
ності можуть видаватися застарі
лими: честь, обов’язок, патріо
тизм, служіння.

ГеТь КОРОНОВАНУ 
АВТОКРАТіЮ!
Республіканці обов’язково ска
жуть, що хвалебні заяви про ко
ролеву є порожніми, а під
тримка монархії у Британії зрос
тала останніми роками лише 
тому, що падав авторитет полі
тиків, і це мало б турбувати, а не 
викликати захоплення престо
лом. Королева має небагато ідео
логічних опонентів, як кажуть 
критики, з єдиної причини – 
вона насправді нічого конкрет
ного не робить: її обов’язки цере
моніальні, повноваження сим
волічні, і відображають вони 
анахронізм, ієрархічність, нерів
ноправність та майнову неспра
ведливість.

Єлизавета ІІ в різні роки по
трапляла на різні місця у списках 
найбагатших людей світу – від
мінність полягала в тому, як об
раховували її статки. Скромніші 
підрахунки подають цифру £400 
млн. Значно більше називають 
ті, хто складає разом вартість зе
мельних володінь, королівської 
яхти, потяга, палаців, картин на 
тамтешніх стінах, корон із діа
мантами й решти скарбів. Так 
робила колись газета Sunday 
Times, яка називала Єлизавету ІІ 
серед найбагатших жінок у світі, 
але потім у часописі погодилися, 
що багато з того майна насправді 
не є особистою власністю коро
леви й вона не може розпоря
джатися ним як заманеться. В ре
зультаті, з перших місць у списку 
Її Величність скотилася до другої 
сотні. Та навіть представники 
двору визнають, що насправді 
ніхто точно не знає про всі на
лежні їй статки. Понад те, немає 
закону, який вимагав би від неї 
таку інформацію оприлюдню
вати. Відома точно щорічна 
цифра офіційних державних ви
датків на утримання вінценосної 
родини та на виконання нею дер
жавних обов’язків, яка нині ста
новить майже £35 млн. Це при
близно 50–60 пенсів із кожного 
британця. Опоненти монархії за
являють, що ця цифра занижена 
принаймні втричі, бо не враховує 
бюджетних грошей, які витрача
ють на охорону монаршої сім’ї.

Водночас королева має влас-
 ні фінансові надходження. 2010 
року двір одержав £230,9 млн 
прибутку. Частину з тих грошей 
Єлизавета ІІ витрачає на утри
мання своїх близьких родичів та 
нащадків. Для республіканців – 
це юрби принців і принцес, єди  на 
роль яких, на їхню думку, – бути 
мішенню для бульварної преси.

БОже, БеРежИ КОРОЛеВУ!
Виконавчий директор Королів
ського товариства підтримки 
мистецтв Метью Тейлор каже, 

що людям завжди потрібне від
чуття належності до чогось ста
більного й позитивного. Він 
один із тих, хто визнає мінли
вість рівня прихильності бри
танців до монархії, наприклад, 
залежно від віку. Дитяче захо
плення принцесами й коронами 

її Величність
Острівна монархія напередодні 
діамантового ювілею Єлизавети ІІ 
впевнено дивиться в майбутнє

Автор:  
Богдан Цюпин,  

Велика Британія
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$1,57 
млрд
приносять  

британському бю-
джетові щороку 

атрибути монархії 
(туризм, продаж 
символіки тощо)

На  

$41,4 
млрд

зростає щорічний 
ВВП країни завдяки 

саме Віндзорам

У $69,8 
млрд
оцінюють  

королівську родину 
як бренд

Усі дані –  
підрахунки консал-

тингової компанії 
Brand Finanse

ЛЮДЯМ ЗАВжДИ ПОТРіБНе 
ВіДЧУТТЯ НАЛежНОСТі  
ДО ЧОГОСь СТАБіЛьНОГО  
й ПОЗИТИВНОГО

змінюється на юнацький нігі
лізм, а з життєвим досвідом – на 
більш зважені оцінки. Про таку 
особисту еволюцію розповідає, 
зокрема, журналіст і політич
ний коментатор Ендрю Мар, 
який у студентські роки ходив 
на лівацькі демонстрації, а тепер 

каже, що визнає позитив кон
ституційної монархії, і заполо
нив медійний простір своїми 
книжками та багатосерійними 
радіо- й телепрограмами про 
Єлизавету ІІ. Колишній депутат 
і урядовець Майкл Портілло на
зиває себе прагматичним мо
нархістом і стверджує, що ним 
керує не сентиментальна при-
в’язаність до милої бабусі на 
троні, а визнання того, що «сис
тема працює дуже непогано». Як 
колишній політик, він наголо
шує, що присутність у держав
ній системі посадовця, який за
вжди буде вищий за будь-якого 
суспільного діяча, часто нагадує 
надто амбітним політиканам, 
що просування владною драби
ною не безмежне і що «завжди 
буде хтось вищий», а також – що 
є щось постійне тоді, як самі 
вони тимчасові.

УМіННЯ еВОЛЮЦіОНУВАТИ
За майже тисячолітню історію 
острівної монархії королі й ко
ролеви засвідчили, що можуть 
робити помилки, за котрі дехто 
поплатився головою чи коро
ною, та заодно вони показали 
здатність учитися на помилках і 
йти в ногу з часом.

У розпал Першої світової ві
йни король Георг V зрозумів, що 
німецьке прізвище Сакс-Кобурґ 
може зашкодити майбутньому 
британської династії і постано
вив, що чоловіки монаршої ро
дини завжди матимуть прізвище 
Віндзор. Що може бути патріо
тичніше? А до того ж вони майже 
всі без винятку певний час слу
жать у збройних силах.

На початку 1990-х британ
ський трон не стояв так непо
хитно, як зараз. Подружнє 
життя обох старших синів Єли
завети ІІ скандально розвали
лося. Британці під тиском еко
номічних проблем виявили, що 
принци та принцеси часом неро
зумні, зрадливі й часто марно
славні. У багатьох виникало за
питання: чи заслуговують Він
дзори на те, щоб країна їх утри
мувала? Відчувши небезпечні 
настрої підданих, 1992 року ко
ролева добровільно зголосилася 
вперше в історії сплачувати по
даток зі своїх прибутків. Ви
трати на двір було урізано так, 
що за останні десятиліття вони 
залишалися незмінними, а з 
урахуванням інфляції значно 
знизилися. 

Ніхто не знає, про що Єлиза
вета ІІ говорить на регулярних 
аудієнціях із прем’єр-міністрами. 
Але телерадіорепортажі й газетні 
шпальти рясніють кадрами та 
фотографіями її постійних спіл
кувань із простолюдом. Мо
нарша канцелярія потрудилася 
над створенням спеціальних сто
рінок в інтернеті, на Facebook і 
навіть потоку в Twitter. 

СПіЛКУВАННЯ МОНОЛОГОМ
Перший посол України у Вели
кій Британії Сергій Коміса
ренко розповідає, як йому пояс
нювали головне правило пове
дінки на першій аудієнції в 
Єлизавети ІІ: «Гості нічого в ко
ролеви не запитують. Це не 
прийнято. Запитувати щось і 
взагалі починати розмову має 
право лише вона». Піддані по
винні тільки відповідати. Він
ценосна особа ніколи не дає 
інтерв’ю, навіть із домовленими 
наперед запитаннями.

Успішне понад півстолітнє 
правління Єлизавети ІІ зовсім не 
гарантує дальшого успіху бри
танської монархії. Коли вона зі
йшла на престол у червні 1953 
року, світ був інший. Її статус 
глави держави визнали автома
тично й майже беззастережно. 
Єлизавета ІІ не вічна, і коли на
стане час заміни на престолі, чи

мало людей вважатимуть, що ма
ють право якимось чином бути 
причетні до процесу визначення 
нового глави держави.

Результати опитувань гро
мадської думки, які засвідчують 
бажання багатьох британців, аби 
корона перейшла не законному 
спадкоємцеві принцу Чарльзу, а 
популярному онукові принцу 
Вільяму, можна вважати дріб
ницями. Якщо відмовитися від 
основного правила передання 
скіпетра за принципом спадко
ємності на користь визначення 
королівської особи за бажан
нями підданих, то не лише буде 
порушений найголовніший прин   -
цип монархії, а й сама її роль  
у сучасному світі знову опи
ниться під тягарем багатьох за
питань. 
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В
еселе студентське життя!.. 
Чимало спогадів про нього 
залишиться в дівчат, яким 
«пощастило» вступили до 

педагогічного училища міста 
Шахтарська на Донеччині. У цьо-
 му навчальному закладі їм забо
ронено мати макіяж або довгі 
нігті. Якщо котрась із них одягне 
джинси, її можуть викликати на 
сцену перед викладачем та ін
шими студентами і дві години 
розказувати, яка вона «шльон
дра».

Ще недавно до тамтешнього 
гуртожитку не можна було по
вертатися пізніше ніж о 18:00. 
Холодну воду подавали двічі на 
день по дві години. А замість пар 
студентам доволі часто доводи
лося виходити на прибирання, 
причому не лише території учи
лища, а й стихійного звалища та 
вельми небезпечної ділянки 
траси Донецьк – Ростов. «Друго
курсниця розповідала, як її бук
вально «з’їли» за те, що вона по
мила підлогу й «неправильно» 
поклала ганчірку перед кабіне
том, – поділився з Тижнем 
один із колишніх викладачів за
кладу. – Та й узагалі студенти за
мість пар виконували функцію 
трудового десанту. Кілька разів 
на рік можна влаштувати субот
ник. Але в Шахтарську це просто 
експлуатація дитячої праці».

Поганими умовами прожи
вання та примусовою працею 
проблеми училища не обмежу
ються. «Постійний моральний 
тиск, побори, корупція, – описує 
будні студентів активіст проф
спілки «Пряма дія» Ілля Власюк. – 
Безліч фінансових зловживань. 
На території училища є підпри
ємства, які належать заступни
кові директорки, тобто її чолові

кові. Наприклад, столова зі спе
кулятивними цінами. Харчува
тися в інших закладах не можна, 
як і приносити з собою їжу! Є на 
території й фітнес-клуб. Буду
вався він, щоправда, як спортзал 
для студенток, але працював як 
комерційна структура. Тепер, 
коли історія набула розголосу, 
він тимчасово зачинений…»

У результаті галасу навколо 
Шахтарська відбулися й інші 
зрушення. Гуляти мешканки гур
тожитку тепер можуть «аж» до 
19:00! Хоча, за словами свідків, у 
правилах внутрішнього розпо
рядку написано, що повертатися 
дозволено до 22:00. Крім того, 
тут провела позачергову пере
вірку санепідемстанція. Дійшли 
висновку, що стан житла не від
повідає нормам. До 1 червня ма
ють відремонтувати сантехніку, у 
вересні – зробити капітальний 
ремонт.

Через ситуацію в навчаль
ному закладі відбулися вже дві 
акції протесту: одна в Шахтар
ську, друга біля стін Міносвіти. 
Представники останнього пообі
цяли активістам, що запросять 
їх до складу комісії Державної 
інспекції навчальних закладів 
України, яка поїде до Шахтар
ська. Проте то був обман. Проф
спілчан не тільки не запросили, а 
й відмовилися пустити у примі
щення училища для зустрічі з ко
місією, хоча саме вони й були іні
ціаторами її візиту. «Отже, ревізо
рам є що приховувати, – впевнені 
у «Прямій дії». – Результатом пе
ревірки стане черговий адміні-
стра  тивно-бюрократичний кон
сенсус».

«О, їде моя група підтрим-
 ки!» – сказала директорка, коли 
до нас мала завітати Держінспек
ція, – розповідають викладачі. – 
У її складі була, наприклад, Те
тяна Сідашева, начальник від
ділу управління освіти і науки 

Донецької ОДА. Вона вже була у 
групі, що проводила першу пере
вірку, після якої в Міносвіти ви
знали, що самі нічого не переві
ряли й «віддали» це завдання 
Донецьку. І знову Сідашева у 
складі!»

Використовують студентів у 
Шахтарську і в електоральних 
потребах. «Під час останніх ви
борів наша молодь ходила голо

Добровільно-примусове рабство
Замість навчання українські студенти 
прибирають сміття, миють підлогу, 
розгрібають сніг і беруть участь у 
політичних акціях

Автор:  
Валерія Бурлакова

ВСІ НА  
СТАДІОН.
Студентам 
багатьох 
київських  
вишів  
довелося  
стати 
масовкою на 
«Олімпійському» 
під час пар
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сувати, – зазначив колишній 
викладач училища в розмові з 
Тижнем. – Голосували за кого 
скажуть, по два чи три кола. 
Більше не розповім, бо органі
заторка цього вже звільни
лася».

Подібне відбувається і в вели
ких містах, зокрема в Донецьку. 
Як стверджують місцеві журна
лісти, 9 Травня студентів Доне

цького національного медичного 
університету змусили пов’язати 
георгіївські стрічки й відвідати 
святкові заходи. Також їм вида
вали прапори Партії регіонів. У 
столиці така відверта політична 
експлуатація молодих людей зді
йняла б більше галасу. Але й тут 
їх можуть відправити кудись за 
вказівкою згори, хоч і без полі
тики.

В ОБОВ’ЯЗКОВОМУ ПОРЯДКУ
Минулого літа на НСК «Олім
пійський» забажали перевірити, 
чи витримає стадіон великий 
натовп. «Як? Зігнати туди сту
дентів, – розповідає активіст 
«Прямої дії» Сергій. – Були на
віть представники таких малень-
 ких вишів, як Інститут декора-
тивно-прикладного мистецтва і 
дизайну імені Михайла Бойчука. 

Добровільно-примусове рабство
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Люди були змушені йти туди за
мість пар, то був централізова
ний наказ згори. Студентам це 
не подобалось, але як вони мо
жуть боротися? Звернулися до 
нас. Ми здійняли галас, влашту
вали скандал, намагали  ся при
вернути увагу. Але це не допо
могло».

«Були там люди з КПІ, з уні
верситету Шевченка, курсанти… 
І в різних вишах «запрошували» 
по-різному, – зауважує Ілля Вла
сюк. – Наприклад, у КНУ на стіні 
висів наказ проректора: в обов’я-
з   ковому порядку о такій-то го
дини треба прийти туди-то. В ін
ституті Бойчука нас запевняли, 
що все добровільно, але студенти 
свідчили: їх змусили. У КПІ ка
зали: «Зараз ми підемо туди, а 
нам потім дадуть запрошення на 
відкриття стадіону». Їх і справді 
виділили, але втричі менше, ніж 
обіцяли».

Сходити кудись за запро
шення (особливо якщо обіцянок 
було дотримано) – ще півбіди. 
Бувають й інші заохочувальні 
заходи. Тиждень довідався, що 
студенти Національної академії 
образотворчого мистецтва та ар
хітектури працюють у своєму 
виші двірниками. Із 15 опитаних 
13 це полум’яно заперечили. Але 
два «винятки» видалися нам ці
кавими, оскільки схвальну від
повідь вони доповнили однією й 
тією самою подробицею: приби
рають вони за оцінки. «Дехто 
працює за оцінки, – засвідчив 
Денис. – Їм вчитися буде про
стіше, ставитимуться до них 
краще і бали підтягнуть». На за

питання, як і хто це обіцяє мо
лоді, майбутній художник заува
жує: «Хто прошарений, той сам 
уже розуміє». 

«Люди отримують за приби
рання заліки, – розповів ще один 
студент академії Тигран. – Такий 
собі симбіоз жлобів-бюрократів 
та студентів-недостудентів… Це 
все йде згори, з деканату. А іноді 
останні й самі прямо просять – їм 
і пропонувати не треба. І взагалі 
давайте не називати їх студен
тами. Це «ті, хто за гроші іноді 
відвідує виш у надії отримати па
пірець».

БЛАГОДійНі ВНеСКИ
Є певні нарікання і в людей, які 
навчаються в Києво-Могилян-
ській академії. Тут кожен студент 
державної форми повинен від
працювати 200 годин протягом 
року або сплатити еквівалентні 
цьому кошти – 1600 грн. Якщо не 
маєш грошей для «обов’я зкового 
благодійного внеску», доведеться 
трудитися не на цікавій роботі, а 
на «чорній», свідчать могилянці. 
Адже більшість вакансій – «миття 
підлоги чи наклеювання бар-
кодів на книжки в бібліотеці».

Проте побутує у виші й ін
ший погляд на таку практику. 
Студентка Уляна нічого поганого 
у праці та внесках не бачить. 
«Просто у Могилянці є група сту
дентів та викладачів, які там на
вчаються і викладають, але при 
цьому ведуть запеклу боротьбу з 
тамтешніми правилами, – впев
нена дівчина. – «Викривають» 
речі, які для стороннього спосте
рігача перекручуються як 

бозна-що. Благодійний внесок 
або відпрацювання не впливає 
на диплом державного зразка чи 
навчання, а лише на видачу дру
гого диплома – могилянського 
зразка. Ти отримуєш їх два під 
час випуску. Навіщо другий? Мо
гилянка має репутацію у світі. 
Приходиш на роботу, даєш її ди
плом, а не стандартний держав
ний – і все, ти крутий!» Уляна за
уважує, що без відпрацювань у 
виші не могли б функціонувати 
п’ять бібліотек, безплатні 
інтернет-центри, кіноклуб і ще 
багато чого. Користь від цього 
отримує не адміністрація, а сту
денти. 

ЗАЛіК «НА ГАЗОНі»
«У КПІ є практика: якщо ти не 
відпрацював достатню кількість 
пар з фізкультури, то або відпра
цьовуєш не за своїм розкладом, 
або йдеш «на газон». Працюєш 
там одну пару – зараховують чо
тири, – розповідає про альма-
матер Ілля Власюк. – Так майже 
в кожному виші з не зовсім про
фільних предметів. Щоб отри
мати залік, якщо ти не ходив, 
треба щось пофарбувати або й 
просто фарби банку принести». 
«Взимку ми розгрібали сніг нав-
коло спорткомплексу замість 
здачі нормативу з плавання», – 
засвідчує студентка КПІ Кате
рина. Є схожі історії й у КНУ 
імені Шевченка. «Якось у суботу 
прибирали листя біля біофаку. 
Прийшли цілим потоком, і кож-
 на група відповідала за певну ді
лянку. Той, хто не з’явився, від
працьовував у інший день. Але 

нам більше нічим не погрожу
вали, та й викладачі робили це 
разом із нами», – розповідає 
майбутній біолог Ганна.

Щоб не працювати за вказів
кою адміністрації вишів, студен
там радять надати ситуації резо
нансу. Це головна тактика, адже 
керівництво ВНЗ передусім бо
їться розголосу. Також на «ро
боту» можна просто не прихо
дити. Щоправда, десь у Шахтар
ську за неявку можуть і вигнати з 
навчального закладу. 

У ШАХТАРСьКУ СТУДеНТИ 
ПРИБИРАЮТь Не ТіЛьКИ 
ТеРИТОРіЮ УЧИЛИЩА,  
А й СТИХійНе ЗВАЛИЩе  
і  ТРАСУ ДОНеЦьК – РОСТОВ

ПІДТРИМКА 
ШАХТАРСьКА.
Під стінами 
Міносвіти 
в Києві 
протестували 
проти 
експлуатації 
студентів на 
Донеччині
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СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА 
Міністра культури і національної спадщини 

Республіки Польща

GAUDE POLONIA
національний Центр культури у варша-

ві оголошує конкурс на отримання півріч-
ної стипендії у Польщі в рамках стипендіаль-
ної програми міністра культури і національ-
ної спадщини республіки Польща GAUDE 
pOLONIA. Програма Gaude polonia призначе-
на для молодих митців і перекладачів поль-
ської літератури з країн Центрально-східної 
Європи. 

стипендіальна програма триватиме у Поль-
щі  з 1 лютого до 31 липня 2013 року. відбір 
стипендіатів відбудеться шляхом конкурсу. 
від кандидатів вимагається володіння поль-
ською мовою на початковому рівні. Заяви  
про участь у програмі прийматимуться до  
15 жовтня 2012 року. 

Піврічна стипендія у Польщі призначе-
на для ознайомлення із сучасною польською 
культурою та удосконалення творчої май-
стерності під керівництвом відомих поль-
ських митців та установ у найбільших і най-
відоміших центрах польської культури. Про-
грама Gaude polonia сприяє порозумінню і 
розвитку добрих відносин на основі культур-
ної співпраці між Польщею та її близькими 
сусідами. 

оператором стипендіальної програми 
Gaude polonia є національний Центр культу-
ри у варшаві. 

Детальну інформацію про програму Gaude 
Polonia та бланки анкет можна отримати на 
сайтах:

• Національного Центру Культури у Варшаві:
http://www.nck.pl 
• Польського Інституту у Києві: 
http://www.polinst.kiev.ua
• у польських дипломатичних представни-
цтвах в україні та в національному Центрі 
культури у варшаві: (+48 22) 210-01-21 або 
(+48 22) 210-01-01.

Організаційні пОлОження прОграми 

кандидати:
стипендіальна програма Gaude polonia при-
значена для таких творчих середовищ:
– художники; 
– літератори; 
– перекладачі з польської мови; 
– музиканти; 
– кінематографісти; 
– мистецтвознавці; 
– літературні критики; 
– спеціалісти, що займаються охороною 
пам’яток старовини; 
– музейні працівники.

Царини:
– література; 
– переклад; 
– літературознавство; 
– музика, образотворче мистецтво; 
– кіномистецтво; 
– охорона культурної спадщини; 
– театр.
Перевага надається кандидатам:
– віком до 40 років 
(в обґрунтованих випадках – до 45 років); 
– які мають значні досягнення у своїх галузях 
творчості.

формальні критеріЇ: 
– громадянство та місце постійного проживан-
ня в україні;
– повна вища освіта; 
– знання польської мови на рівні, достатньому 
для спілкування.

Правила Прийому:
– оголошення про відкритий конкурс у пресі; 
– відбір найкращих кандидатів за результата-
ми 3-етапного конкурсу:
і етап – оцінювання кандидатів за формальни-
ми критеріями;
іі етап – оцінювання проектів перебування у 
Польщі, запропонованих кандидатами;
ііі етап – остаточний набір.

неоБХідні документи:
1. Заповнений формуляр анкети про надання 
стипендії Gaude polonia міністра культури і на-
ціональної спадщини республіки Польща; 
2. не менш ніж дві рекомендації професорів 
або мистецьких установ, творчих спілок, това-
риств тощо польською мовою, які містять таку 
інформацію:
– прізвище особи, яка рекомендує; 
– посада;
– установа; 
– місто; 
– зазначення періоду знайомства з кандидатом; 
– характер взаємних відносин (учитель, май-
стер, працедавець, інше); 
– творчі досягнення кандидата; 
– оцінка запропонованого кандидатом проекту 
його перебування в Польщі;
– копія диплома про закінчення вищого на-
вчального закладу разом із нотаріально заві-
реним перекладом на польську мову; 
– копії дипломів, відзнак із конкурсів, фести-
валів, курсів, виставок тощо разом із перекла-
дом польською мовою; 
– копії рецензій разом із перекладом поль-
ською мовою; 

– проект перебування в Польщі (до двох сторі-
нок), викладений за такими пунктами:

· головна мета перебування; 
· пропозиція програми і місця перебування; 
· пропозиції щодо творчої практики; 
· значення проекту для: 

а) галузі, яку представляє кандидат;
б) власної професійної кар'єри; 
в) установи, де працює кандидат; 
г) країни;

· обґрунтування участі в програмі Gaude polonia.

фінансові та орГаніЗаЦійні умови:
– стипендіат щомісяця отримує стипендію у 
розмірі 3000 (три тисячі) злотих brutto; 
– на період отримання стипендії стипендіат за-
безпечується місцем проживання; 
– стипендіат перебуватиме під опікою куратора; 
– стипендія може бути реалізована лише на 
території республіки Польща; 
– стипендія призначена на період з 1 лютого 
до 31 липня 2013 року; 
– стипендіат повинен придбати гарантійний 
поліс на випадок хвороби та нещасний випа-
док на період перебування в Польщі (у рідній 
країні або в Польщі); 
– стипендіат сам покриває витрати на приїзд 
до Польщі та повернення додому.

ЗаЯви кандидатів:
кандидати на отримання стипендії Gaude 
polonia повинні надсилати свої заяви за посе-
редництва польської дипломатичної установи: 
Польський інститут у києві: 01030 київ, 
вул. Б. Хмельницького, 29/17,  
тел. (044) 288-03-04, 278-16-01, 278-30-65, 
факс 288-02-86; 
одночасно копії заяв можна надіслати до наці-
онального Центру культури у варшаві: 
факс (+48 22) 210-00-01, 
e-mail: bogumila.berdychowska@nck.pl 

термін Подачі документів:
термін подачі документів (заява, рекоменда-
ційні листи, копії диплома, рецензій тощо) – 
до 15 жовтня 2012 року.
Заяви, які будуть надіслані після закінчення 
цього терміну, не розглядатимуться. 

анкета
Бланк анкети та інформацію стосовно стипен-
діальної програми можна знайти на інтернет-
сторінках: 

• Національного Центру Культури у Варшаві:
http://www.nck.pl 
• Польського Інституту у Києві: 
http://www.polinst.kiev.ua



До нас їдуть хулс
Співавтор сценарію до культової стрічки «Хулігани Зеленої вулиці» 
Дугі Брімсон розповів Тижню про те, чи варто боятися українцям 
іноземних футбольних фанатів, які приїдуть на Євро-2012

53
-річного англійця 
Ду  гі Брімсона часто 
називають найкра
щим знавцем фанат

ських футбольних рухів. Колиш
ній ультрас є автором книжок 
«Фанати», «Команда», «Ска  жена 
армія», «Англія, моя Англія», 
співавтором сценарію до культо
вої стрічки «Хулігани Зеленої 
вулиці». В інтерв’ю Тижню пан 
Брімсон прокоментував обвину
вачення українських фанів у ра
сизмі, які висунули британці, 
розповів про те, ультрас якої 
країни вважають найагресивні
шими та як уникнути безладів 
під час проведення Євро-2012. 

У. Т.: Якою була ваша реакція, 
коли дізнались, що Євро при-
йматимуть Україна та Польща?

– Чесно кажучи, здивував-
 ся. Проте зараз мені здається, 
це дуже добре для обох країн. 
Принаймні сподіваюся...

У. Т.: Які проблеми можуть ви-
никнути в Україні під час про-
ведення чемпіонату. Чого 
варто очікувати від англійських 
фанатів, яких багато хто вва-
жає звичайними хуліганами?

– Головна проблема під час 
таких заходів – це страх. Напри

клад, часто у світі переймаються 
через англійських хуліганів. Од
нак насправді немає через що 
хвилюватися. Хуліганів із групи 
підтримки нашої збірної майже 
прибрали, й «страшні» англійці 
приїдуть насолоджуватися краї
ною та розважатися.

Вони вживатимуть алкоголь 
і шумітимуть, але це не стано
вить небезпеки. У багатьох краї
нах таку поведінку сприймають 
доброзичливо. Сподіваюсь, так 
само поводитимуться й ваші 
правоохоронці, а англійська по
ліція, яка перебуватиме в Укра
їні під час Євро, даватиме коле
гам слушні поради. Адже у нас 
подейкують, що українська по
ліція – не просто корумпована, а 
взагалі неконтрольована. Через 
це і не вщухають розмови про 
бойкотування України. Адже 
якщо правоохоронні органи по
водитимуться з англійськими 
фанатами, як із хуліганами, то 
це може спричинити певні про
блеми. Те саме може статися, 
якщо українські чи польські 
фани свідомо наражатимуться 
на сутички з англійцями – до
бре від цього не стане нікому. 

Іншим серйозним приводом 
для хвилювань є заклики ігно
рувати чемпіонат через ситуа
цію з Юлією Тимошенко, тим 
більше що до цього спонукає 
одна з найпотужніших євро
пейських націй – німці. 

У. Т.: Як ви можете прокомен-
тувати звинувачення українців 
у расизмі з боку англійської 
преси?

– Британська преса вільна 
казати все, що хоче. Але, на 
жаль, журналісти інколи поми
ляються. І мені соромно, що ця 
історія зі звинуваченнями укра
їнців у расизмі негативно позна
чається на іміджі вашої країни. 
Історій про расизм та інші жахи 
в країнах-господарях Євро-2012, 
багато з яких насправді далекі 

від правди, в наших ЗМІ вже 
було чимало, і, я впевнений, у 
найближчі дні з’являться нові.

У. Т.: Чи хулігани різних країн 
вирізняються поміж собою? Чи 
можете ви якось ідентифіку-
вати за зовнішнім виглядом, 
скажімо, українських та поль-
ських фанів?

– Я не так вже й багато знаю 
про українських хулс, тобто не 
більше, ніж написано про ваших 
хлопців у моїй книжці «Фанати». 
Однак можу сказати, що на них, 
як і на більшість інших хуліган
ських груп з колишнього Радян
ського Союзу, суттєво вплинув 
англійський фанатський рух 
1980-х і такі стрічки, як, зокрема, 
«Хулігани Зеленої вулиці».

Поляків багато хто вважає 
найгіршими хуліганами в Єв
ропі. До Польщі навіть «важка 
артилерія» англійських хуліга
нів побоюється їздити. Це ба
гато про що свідчить.

У. Т.: В Україні футбольні хулі-
гани зазвичай не застосовують 
зброї, лише fair play, тобто 
«чисті руки». А як щодо тих, 
хто приїде на Євро-2012 з інших 
країн? Чи не застосовуватимуть 
вони ножів у вуличних бійках?

– Хулігани більшості країн 
світу також наслідують це пра
вило, це важлива складова непи
саного внутрішнього фанатсь -
кого закону. Єдиною країною, де 
всім байдуже до цієї заборони, є 
Туреччина. Та й для фанатів 
кількох італійських клубів засто
сування зброї – річ буденна. Я 
вважаю, що ті, хто застосовують 
зброю у бійках, – боягузи.

У. Т.: На вашу думку, яке хулі-
ганське угруповання нині най-
потужніше у світі?

– Не можна відповісти на це 
запитання. Удар по обличчю – 
це однаково боляче як від фа
ната лондонського «Арсеналу», 

Спілкувалася  
Валерія  

Бурлакова

«Я САМ БУВ 
ТАКИМ».
Дугі Брімсон 
у недалекому 
минулому був 
футбольним 
хуліганом 
– активним 
учасником 
фанатського 
угруповання 
англійського 
клубу 
«Уотфорд»
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Кадр з фільму 
«Хулігани 
Зеленої 
вулиці», 
співавтором 
сценарію до 
якого є Ду  г 
Брімсон

ТУРеЦьКі ФАНАТИ, МАБУТь, 
ЄДИНі, КОМУ БАйДУже 
ДО НеГЛАСНОї ЗАБОРОНИ 
ЗАСТОСОВУВАТИ У БійКАХ 
ЗБРОЮ 

так і від фаната «Арсеналу» ки
ївського.

У. Т.: Не так давно, 2006 року, 
коли футбольна збірна Шот-
ландії грала в Києві з жовто-
блакитними, сталася непри-
ємна історія: на горіхи від 
українських хуліганів дісталося 
звичайним шотландським убо-
лівальникам, не хуліганам. 
Люди просто відпочивали в 
центрі міста. Як уникнути та-
ких ситуацій під час Євро?

– На жаль, такі історії тра
пляються повсякчас. Задовго до 
Євро вам варто було б безпосе
редньо поспілкуватися з фанат
ськими угрупованнями та пояс
нити їм, що будь-яка хуліганська 
активність під час чемпіонату є 
неприпустимою. Вони мають 
зрозуміти, якщо спалахнуть 
бійки, це дуже погано позна
читься як на самому футболі, так 
і на іміджі країн-ор  га  нізаторів. 
Також варто було б заздалегідь 
розповісти про українські звичаї 
та особливості тим, хто відвідає 
вашу країну. Адже часто фанати 
ображають місцевих жителів та 
порушують закони, навіть не 
знаючи, що поводяться нена
лежно. Зараз уже запізно. Проте 
якщо українська міліція поводи
тиметься респектабельно, гадаю, 
чемпіонат пройде нормально. 

У. Т.: Як ви ставитеся до полі-
тики на трибунах?

– Так було завжди. Футболь
ний стадіон – це місце, де чоло
віки збираються разом не лише 
подивитися матч, а й щоб пого
ворити про життя. Політики не 
уникнути, що цілком природно. 
Особливо коли справи в країні 
йдуть не дуже.

У. Т.: На українських трибунах 
зараз часто висловлюють неза-
доволення президентом…

– Це нормально: зібратися на 
футболі й висловити свої думки. 
Політики про це знають. Тому в 
Європі вони часто намагаються 
долучитися до футбольної куль
тури напередодні виборів, щоби 
заручитися підтримкою фанів.

Проте коли політична ситу
ація в країні погіршується, три
буни вибухають. Погляньте, що 
сталося в Єгипті! (1 лютого цьо-
 го року 73 людини загинуло, по
над тисяча дістала поранення 
під час безладів після матчу 
двох єгипетських команд. – 
Ред.). Згадайте про події у ко
лишній Югославії (1990 року 
під час матчу Кубка Югославії 
на загребському стадіоні «Мак

симір» між місцевим клубом 
«Динамо» і белградською 
«Црвеной Звєздою» спалахнула 
масова бійка, в якій окрім фана
тів брали участь і футболісти 
обох команд; цей матч, який 
дістав назву «Матч смерті», став 
одним із провісників майбут
ньої війни за незалежність Хор
ватії. – Ред.). Це дуже прикро.

У. Т.: Чи помічаєте ви як колиш-
ній ультрас відмінність між 
футбольними хуліганами ва-
шого покоління і нинішніми?

– Не можу їх критикувати, 
адже сам таким був. Але, хлопці, 
ви маєте розуміти: все, що ви ро
бите, має наслідки. Якщо берете 
участь у бійці, можете потрапити 
до в’язниці. Якщо ви лупцюєте 
людину чи застосовуєте зброю, 
вона може опинитися у лікарні 
чи навіть у труні. А можливо, це 
будете й ви. І у вашої матері 
більше не буде сина, у дружини – 
чоловіка, у дітей – батька. Якщо 
ви усвідомлюєте це, але все одно 
бажаєте битися – це ваш вибір.

У. Т.: Що, на вашу думку, варто 
змінити у сучасному футболі?

– Я б забрав гру у товстосумів 
та віддав її під контроль фана
там. Без нас футбол вже зник би. 
А їм від нас потрібні лише гроші.

У. Т.: Ви якось згадували, що у 
кожного героя ваших книжок є 
реальний прототип. Як щодо 
«Хуліганів Зеленої вулиці»? 
Розкажіть трохи про справжніх 
Піта Данхема і Мета Бакнера.

– «Хулігани Зеленої вулиці» 
й справді змальовані з реаль
ного життя. Як і більшість інших 
героїв. Але я не можу розповісти 
вам всю правду про Піта і Мета: 
вони й досі мої друзі!

У. Т.: Над чим працюєте зараз?
– Пишу новий комедійний 

роман про футбол і сценарій до 
фільму за цією історією. Водно
час працюю над сценарієм кар
тини про британських солдатів 
у Афганістані.

У. Т.: Яку з написаних вами кни-
жок вважаєте найважливішою?

– Найважливішою для мене 
є «Дещо про Біллі», позаяк це 
комедія про таких чоловіків, як 
я. А з футбольних тем це, ма
буть, «Вбивці футболу», тому 
що в романі йдеться про про
блему расизму на трибунах. 
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Свято на нашій вулиці

С
пецифічне українське ставлення до жит  тя 
може поставити з ніг на голову будь-який 
замір.
І тоді речі, котрі мали б поєднувати й на

снажувати, спричиняють лише новий виток не
вдоволення та суспільного протистояння. Коли 
кілька років тому українці дізналися, що при
йматимуть Євро-2012, жодних нарікань, на
скільки пам’ятаю, ні в кого це не викликало. 
Скоріше, навпаки, – загальну ейфорію та масо
вий футбольний психоз. Аж ось минули ці 
кілька років, країна суттєво змінилася. Зміни
лось і ставлення багатьох українців до чемпіо
нату Європи. І вже від цілком поважних та авто
ритетних осіб доводиться чути ідеї щодо мож
ливого ігнорування Євро, щодо його, Євро, не
потрібності, зайвості, ба навіть шкідливості. 
Аргументи використовують різні, але зазвичай 
зводиться все до політики, – мовляв, це не наш 
чемпіонат, це чемпіонат влади та олігархів, 
вони пиляють бюджет, 
відмивають кошти, буду
ють собі стадіони, нам від 
цього користі жодної. На
віть анонсований владою 
приїзд мільйонів уболі
вальників, котрі мали б 
для себе «увімкнути Ук -
раїну», так само викликає 
в певної частини грома
дян неприхований скепсис: мовляв, зна  ємо 
ми цих уболівальників, нічого крім пабів їм 
не потрібно; ані наша духовність, ані на ша 
культурна спадщина, ані наші пошуки самоі
дентифікації їх не цікавлять, тому нас усе це не 
стосується. Справа набу  ла суто українського ко
лориту, про футбол у контексті Євро говориться 
дедалі менше.
Водночас усе правильно – футбол з огляду на 
власну популярність і масовість давно вже вий
шов поза суто спортивний контекст, перетворив
шись на різновид національної ідеї. Пригадайте 
всі ці знуджені фізії президентів на українських 
стадіонах. Гадаєте, їх цікавить гра? Їх узагалі не 
цікавить нічого, крім власних рейтингів. А де їх 
іще підіймати, як не на стадіонах. Або згадайте 
не менш показову відсутність живого прези
дента на відкритті львівської арени? Гадаєте, 
йому не хотілося приїхати? Впевнений, що хоті
лося. Але знову ж таки рейтинги: приїде, засвис
тять, кому це потрібно. На жаль, наші політики в 
реалізації своїх стратегій та концепцій не зупи
няються ні перед чим, зокрема й перед правом 
уболівальників підтримувати свої клуби чи свою 
національну збірну без партійних пристрастей і 

політичного поділу. Схоже, вони позбавили нас 
навіть цього права. Тож часто, підтримуючи 
клуб свого міста, ти в очах решти українців авто
матично стаєш носієм тієї чи тієї партійної док
трини. Щось подібне сталося і з Євро – у нас його 
просто відібрали. Партійні боси й державні 
службовці, представники партії влади та опози
ції, активісти, патріоти й громадські діячі – вони 
використовують гру мільйонів для підтвер
дження своїх прогнозів та підкріплення своїх 
проклять.
І що робити українським уболівальникам, котрі 
люблять футбол і котрі чекали на цей чемпіонат, 
аби побачити живцем гру голландців чи англій
ців? Вони не мають стосунку до нецільового ви
користання державних коштів під час підго
товки до турніру. Їм, скоріш за все, байдуже, 
скільки тисяч німців чи португальців зможуть 
пропустити наші новозведені аеропорти. Вони, 
підозрюю, в більшості своїй навіть за партію 

влади не голосуватимуть. 
Аж ось так чи так усіх їх 
втягнуто в це перманентне 
українське протистояння, 
й від їхнього імені влада 
запускає якісь безумні 
проекти, й саме до них 
апелюють противники 
цієї влади, вимагаючи за
брати в України право 

проведення чемпіонату, і щоразу частіше чу
ються голоси про зраду національних інтер
есів та відсутність державницького мис

лення. І хтось уже закликає не літати з цих но
вих терміналів і не ходити на ці нові стадіони, 
оскільки все це від лукавого, а хтось з іншого 
боку, ну себто з боку тієї ж таки влади, малює 
райдужні перспективи збагачення мільйонів 
співвітчизників за рахунок дурнуватих туристів, 
котрі, судячи з цих заяв, приїдуть сюди не 
інакше як підіймати нашу економіку своїми ки
шеньковими грошима.
І чомусь ніхто не говорить про те, що ось у Хар
кові відбудеться гра Нідерланди – Німеччина, і 
чорт забирай, яка мені різниця, чи сидітиме в 
цей час на трибуні президент, якого я не обирав. 
Яка мені різниця, підуть голландські туристи до 
художнього музею дивитися картину Рєпіна 
«Запорожці пишуть листа турецькому султану» 
чи традиційно обмежаться «Айріш пабом»? Яка 
різниця, зарахує губернатор Харківщини блис
кучу гру голландців до своїх успіхів чи цього 
разу промовчить. Розумієте: Нідерланди – Ні
меччина! І Нідерланди – Португалія! І до чого 
тут, питається, президент? 

ФУТБОЛ З ОГЛЯДУ НА 
ВЛАСНУ ПОПУЛЯРНіСТь 

і МАСОВіСТь ДАВНО Вже 
ВИйШОВ ПОЗА СУТО 

СПОРТИВНИй КОНТеКСТ

Автор:  
Сергій 
жадан
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Коли мова має значення

Н
априкінці травня Україну 
відвідав Юрій Шевчук, 
відомий славіст, викла
дач української мови у 

Колумбійському та Літній школі 
Гарвардського університету, за
сновник Українського кіноклу-  
бу Колумбійського університету 
(ни    ні єдиного постійного фо
руму нашого вітчизняного кіно 
в Північній Америці). У львів
ській та київській Книгарнях 

«Є» у межах проекту «Новітні 
тенденції: суспільство, політика, 
культура» відбулися його від
криті лекції «Русифікація в 
Україні. Традиції та інновації».

Саме на ці теми Тиждень і 
розмовляв із науковцем. 

СПАДОК іМПеРій
У. Т.: Чому в Україні й після роз-
валу СРСР триває насаджу-
вання російської мови як 

роз’єднавчого елемента? Адже 
цього немає в інших постра-
дянських республіках… При-
наймні за винятком Білорусі.

– До України й Білорусі я до
дав би ще й Казахстан, перед 
яким теж гостро стоїть проблема 
русифікації культури, мови, мен
талітету тощо. Є цілий комплекс 
причин успішності такої імпер
ської політики в Україні та її 
провальності майже в усіх інших 
державах. Перший чинник, Ук -
раїна куди довше перебувала під 
російською окупацією, і асимі
ляторську політику проводили 
масово, послідовно й брутально. 
Другий – це відсутність сильної 
національної еліти, яка мала б 
економічну вагу, достатню для 
того, щоб проводити власну 
культурну й, зокрема, мовну по
літику, як це, скажімо, було у ви
падку Польщі. Третій – весь час 
поширюваний міф про спорід -
неність української та білорусь
кої мови, цивілізації, менталі
тету з російськими, який досить 
успішно укорінився в місцевій 
свідомості, підірвавши здатність 
до опору.

Російський імперіалізм за
стосовував проти української 
мови форми асиміляції, які були 
неможливі щодо балтійських чи 
кавказьких. Це те, що Юрій Ше
вельов називає засобами вну
трішнього тиску на мову, про
никнення в саму її систему, син
таксис, граматику, фонетику й 
найбільше лексику, як найменш 
відпірну до асимілятивних про
цесів. Шевельов називав таке 
втручання оригінальним вина
ходом російського імперіалізму. 
Ні британці, ні іспанці, ні фран
цузи не додумалися до того, щоб 
підривати мову колонізованих 
народів ізсередини. Російські 
імперіалісти роблять це надзви
чайно продуктивно, ефективно, 
з наслідками, які мають далеку 
дію. Один із них – це форму
вання в менталітеті великої час
тини українців переконання, 
що їхня мова – це просто спо
творена, неоригінальна, бідна 
копія російської.

У. Т.: Якими є усталені сценарії 
мовно-культурної асиміляції 
для класичних імперій (бри-

Спілкувалася  
Ганна Трегуб

Фото:  
Андрій 

Ломакін

Славіст  
Юрій Шевчук 
про класичні й нові 
сценарії асиміляції, 
русифікаторів та 
декоративну 
державність
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БіОГРАФіЧНА НОТА

Юрій Шевчук
Кандидат філологічних наук (германістика, Київський 
державний університет ім. Т. Г. Шевченка, 1987), викла-
дач української мови у Колумбійському університеті 
(від 2004 року) та Гарварді (Літня школа, від 1990-го). 
Член Американської асоціації славістичних дослі-
джень, Американської асоціації викладачів 
слов’янських та східноєвропейських мов, Наукового то-
вариства імені Шевченка (Нью-Йорк), Української віль-
ної академії наук (Нью-Йорк), Національної спілки кі-
нематографістів України. Автор найновішого інтерак-
тивного підручника для американських університетів 
«Українська для початківців» (Beginner's Ukrainian. 
Hippocrene Books, Inc. Нью-Йорк, 2011). Активно попу-
ляризує український кінематограф і культуру в Північ-
ній Америці та Європі.

ГОЛОВНОЮ РИСОЮ 
УКРАїНСьКОї ПОЛіТИЧНОї 
еЛіТИ НАйВИЩОГО ЩАБЛЯ Є 
ВіДСУТНіСТь ДеРжАВНОГО 
МИСЛеННЯ

танської, іспанської, французь-
кої)? Наскільки до них вклада-
ється російська модель?

– Засоби зовнішнього тиску 
на мову всюди найперше набу
вають форм заборон, коли за 
вживання мови існують санкції. 
Далі – створення такої мовно-
культурої ситуації, коли симво
лічний капітал скупчується 
тільки на мові метрополії. Саме 
її знання й використання обі
цяло приєднання до імперії, 
відкривало поле гри та кар’єрне 
зростання (класична ситуація 
Британської Індії). Жодна імпе
рія не може існувати без масо
вої участі колонізованих у меха
нізмах придушення, контролю 
та владарювання, тому що па
нівна нація не має достатньо 
людських ресурсів, щоб поста
вити адміністраторів скрізь. В 
українському випадку методи 
зовнішнього тиску вживали 
аналогічно тому, як це робили в 
Алжирі чи Марокко французи 
або ж англійці в Південній Аф
риці чи Індії.

У. Т.: Чи російський «лінгвістич-
ний» імперіалізм модифіку-
вався з плином часу? Які його 
особливості, притаманні ХХі сто-
літтю, можна виокремити?

– Не можна відмовити руси
фікаторам у певній винахідли
вості, зокрема в тому, щоб по
стійно пристосовувати форми 
асиміляції, русифікації до ста
новища в Україні, яке ради
кально змінюється. 1989-го в 
УРСР було прийнято закон про 
мови, який зобов’язував бюро
кратів за наступні 10 років на
вчитися української. Нічого 
цього не сталося. Чому? Бо ви
никла така річ, як декоративна 
незалежність, декоративна мов-
 на політика, декоративна дер
жава. Усі атрибути в неї є – на
ціональний гімн, кольори, бю
рократія, президент, армія, – але 
за суттю своєю вона керована 
тими самими комуністами, 
Кравчуком і Кучмою. Червоні 
директори – люди, яким ця 
культура й ідея державності не 
просто дивні, а глибоко ворожі 
й чужі. Інша річ – вони раптом 
зрозуміли, що на цьому можна 
зробити великі статки.

Усі без винятку політологи 
на Заході, яких я чув або читав, 
говорили, що головною рисою 
української політичної еліти 
найвищого щабля є відсутність 

державного мислення, абсолют-
 не небажання лишити після 
себе в історії щось, крім статис
тики власного збагачення. Це 
риса, властива всім без винятку 
українським президентам.

МОВНА НеДОПОЛіТИКА
У. Т.: Як у світі ставляться до бі-
лінгвізму? У чому полягає не-
безпечність української дво-
мовності, яку ви називаєте 
«шизофренією»?

– Це тільки українцям усе 
одно, якою мовою говорити. У 
світі це має значення. Для тих-
таки росіян це важливо. А нам 
насаджують якийсь збочений 
«інтернаціоналізм», що спира
ється на переконання, ніби все 
навпаки. Ідеологи такого фаль
шивого інтернаціоналізму, а по 
суті московської зверхності, ка
жуть щось на зразок гасла: 
«Мені подобається кожна мова, 
якщо вона російська». Білінг
візм – це чистої води форма 

асиміляції, шлях до монолінг
візму, тобто, у випадку України, 
русифікації. Насаджується те, 
що я та багато інших називаємо 
мовною шизофренією, тобто 
хаотичне, штучно нав’язане 
всім українцям вживання своєї 
та сусідської мов у межах однієї 
хвилини ефірного часу. Кожна 
з них дуже усереднена, негли
бока, збіднена. Ведучий, що во
лодіє російською, говорить нею 
як рідною, а от начебто україно-
 мовний-таки, з усього видно, 

щосили перекладає з тієї на цю. 
Як наслідок – виходить якийсь 
покруч, симулякр, котрий не те 
що нікого не приваблює, – він, 
навпаки, викликає огиду й від
торгнення масового глядача. 
Власне, це і є завданням, що 
його переслідують ті, хто про
вадить таку політику на україн
ському телебаченні й радіо. 
Треба сказати, цьому завданню 
вони дають раду блискуче. Ці
каво, що в цій шизофренії з ен
тузіазмом беруть участь по
статі, яких важко запідозрити в 
культурному самоїдстві. Це 
провідні літератори, публічні 
інтелектуали, які принижу
ються до того, що дають згоду, 
аби з ними вели розмову росій
ською в українських медіа. 
Мушу сказати, що в інших си
туаціях, коли активно контак
тують мови імперії та колонізо
ваних (Пуерто-Рико, Катало
нія, Квебек), як мені доводи
лося спостерігати, відсутня по
літика згаданої шизофренії. 
Навіть коли діалог ведуть із 
людиною, яка не володіє відпо
відно іспанською, каталон
ською чи кве  бецько-фран  цузь -
кою, її через секунду стишують 
і лунає переклад.

Насаджувана всій державі, 
включно з регіонами, де грома
дян, що говорять російською, 
менш ніж 5%, мовна шизофре
нія призводить до того, що пи
томий носій української не 
може залишитися хоч на п’ять 
хвилин зі своєю рідною мовою. 
Відбувається її знекровлення – 
коли носії втрачають здатність 
думати лише нею, так як це має 
місце з кожною іншою вільною 
мовною спільнотою. З часом 
вони виявляються неспромож
ними утворювати питомі, а не 
перекладені, оригінальні нео
логізми, сленг, генерувати свою 
соковиту, привабливу, власною 
неповторністю і, зрештою, мод-
 ну розмовну мову. Той самий 
Шевельов писав, що позбавлена 
сленгу мова приречена на заги
бель, тому що це та зона в кож
ній мові, в якій народжується 
«свіжа кров». Якщо взяти слов
ники українського сленгу Лесі 
Ставицької, то він там на 70–
80% російський. В українців він 
не розвинений настільки, як у 
поляків, росіян чи англійців. У 
ситуації, коли свій-таки уряд 
веде українофобську русифіка
торську політику в усіх царинах 
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життя, не існує мовної док
трини, що успішно протистав
лялася б цьому на рівні грома
дянського суспільства й таких 
його клітин, як-от медіа, що 
створювали б україномовний 
простір, непроникний і відпір
ний до асиміляторства. ЗМІ не 
підхоплюють мовних інновацій 
із грального майданчика, сту
дентської аудиторії, школи й не 
роблять їх, як в інших культу
рах, набутком усієї мовної 
спільноти. Я не знаю жодного 
теле- чи радіоканалу, де можна 
було б мати справу лише з укра
їномовним продуктом.

У. Т.: Очевидно, що політика 
стосовно використання титуль-
ної мови держави у стратегічно 
важливих царинах, як-от ЗМі, 
інтернет, книгодрукування, в 
Україні й решті світу різниться. 
У чому суть цієї відмінності?

– На Заході ця політика ви
кристалізувалася до того, що 
держава не змушена застосову
вати якихось механізмів упро
вадження, контролю, заохочен-
 ня чи санкцій за недотримання 
правил. У США немає закону 
про мови, і жодна стаття кон
ституції не проголошує англій
ської офіційною. Але сама ло
гіка держави диктує людям те, 
що в нікого не виникає ба
жання підважити її стратегічну 
роль не тільки в державному 
житті, а й в інтернеті, бо одне 
справляє вплив на інше. Ні
кому не спаде на думку розмі
щувати на англомовному веб-
сайті рекламу чи банери фран
цузькою. Вони просто розумі
ють, що це контрпродуктивно.

ЗБУРИТИ іНТеРеС
У. Т.: Можна почути, що украї-
ністика у світі переживає пе-
ріод занепаду. Чи відповідає 
це твердження дійсності?

– Очевидно, що стан україн
ських студій на Заході не відпо
відає аж ніяк тій вазі, яку Укра
їна має у Європі та світі. Тенден
ція до занепаду справді є. У 
Франції мало чути про украї
нознавство, там немає інститу
ціоналізованих наукових цен
трів у провідних університетах, 
як-то Сорбонна, тощо. Вони й 
надалі лишаються у своїй сла
вістиці насамперед русоцен
тричними у старому імпер
ському сенсі виключення з поля 
зацікавлень інших культур, зо

крема й української. Проблема 
не в тім, що першою сло -
в’янською мовою для французь
ких славістів залишається ро
сійська, а в тім, що така винят
кова увага майже завжди обер
тається нехтуванням рештою, 
елементарним браком цікавості 
до них. Така настанова веде до 
маргіналізації українських сту
дій, що більш ніж дивно, адже 
йдеться про 45-мільйонну на

цію на своєму материку, до якої 
можна доплюсувати ще 10–
15 млн по світах.

На додаток те, що діється в 
державі, аж ніяк не сприяє під
несенню рівня україністики та 
української цивілізації як такої 
у світі. Річ не лише в банальній 
справі грошової підтримки. 
Йдеться ще й про те, що навіть 
студенти, які обирають украї
нознавство собі за спеціаль
ність, не дістають ані мораль
ного, ані когнітивно-куль  тур -
ного сприяння у вигляді сигна
лів, які свідчили б, що Україна 

стає дедалі вагомішою і важли
вішою, а відтак і більш обіцяю
чою для наукової, дипломатич
ної, бізнесової кар’єри таких мо
лодих людей.

Є тенденції до розмивання 
галузі українознавства за раху
нок того, що останнім часом 
з’являється цілий струмінь до
сліджень, які не просто займа
ються національними «білими» 
питаннями, а артикулюють їх 
таким чином, щоб представити 
українство та українські зма
гання за незалежність лише як 
фашизм і антисемітизм. На За
ході є історики та есеїсти, зок -
рема й українського похо
дження, які пишуть винятково 
на ці теми, водночас виступа
ючи проти досліджень Голодо
мору, мовляв його не можна 
прирівнювати до Голокосту, бо 
це тривіалізує останній. Ця 
школа думки в українознавстві 
перегукується з пропагандою 
проти діаспори Заходу, яку ак
тивно поширювали радянські 
спецслужби, коли про україн
ській підпільний рух, УПА, зре
штою, про будь-які форми са
моорганізації нашого народу, 
що не були санкціоновані Крем
лем, писали лише як про фа
шистські, антисемітські, анти
народні, зрадницькі тощо. 

У МеНТАЛіТеТі УКРАїНЦіВ 
ФОРМУЮТь ПеРеКОНАННЯ, 
ЩО їХНЯ МОВА –  
БіДНА КОПіЯ РОСійСьКОї

Повну версію 
інтерв’ю 

читайте на сайті 
www.tyzhden.ua
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 Автор: 
Роман Подкур

Друга половина 1930-х ро
ків  увійшла в історію 
Радянського Союзу як 
період масштабних вну

трішніх потрясінь, викликаних 
розгортанням державного те
рору, що став апогеєм утвер
дження сталінського тоталіта
ризму. Його супроводжували 
широкомасштабні репресивні 
операції та перманентні акції по
кари партійно-державної, вій
ськової і культурної еліти. Ці дві 
хвилі переслідувань прокоти
лися паралельно, однак мали 
різні завдання й мету.

ЛОГіКА ТеРОРУ
Масові репресії того періоду, 
згідно із задумом Іосіфа Сталіна, 
мали завершити 20-річну бо
ротьбу проти «соціально воро
жих елементів» та потенційної 
«п’ятої колони» в Країні Рад. 
Більшовицькі лідери не змогли 
чітко окреслити ознак цього «во
рога»: впродовж 1930-х вони по
деколи варіювалися під впливом 
тактичних політичних та еконо
мічних міркувань.

Уся логіка червоного терору 
корелювалася із зовнішньою по
літикою. Хвороблива уява «вож-
 дя всіх народів» малювала у 
1930-х роках Радянський Союз в 
оточенні міжнародного імперіа
лізму – у своєрідному трикут
нику між Німеччиною, Польщею 
та Японією, які начебто активно 
формували «п’яті колони» серед 
антикомуністично настроєних 
груп населення СРСР, щоб вико
ристати їх у разі початку війни.

У внутрішньому сенсі терор 
був органічною складовою побу
дови в СРСР тоталітарного ре
жиму, так званої революції 
згори. Сталінська «кадрова пе
дагогіка» мала на меті сформу
вати в умовах радянської дій
сності нову еліту з молодих, по
літично й ідеологічно вишколе

Сталінська «хірургія»
Поряд із класовими переслідуваннями та чистками  
партійно-державної еліти в Україні за «Великого терору» було 
реалізовано кілька операцій проти національних меншин
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них людей, повсякчас готових 
виконати будь-яке завдання пар
тії і вождя. У цьому контексті 
має рацію французький історик 
Ніколя Верт, стверджуючи, що 
репресії проти партійно-
радянської еліти формували не
обхідне кремлівським лідерам 
суспільне сприйняття терору. Ро
зіграні за сценарієм показові 
«московські» та сотні місцевих 
судових процесів проти черво
них посадовців мали виховне 
значення для нових керівників. 
Нагнітаючи страх, терор подавав 
виразний сигнал радянській бю
рократії та суспільству: слід пе
реосмислити свої дії, поведінку 
та мислення в умовах більшо
вицької диктатури.

МеТОДОЛОГіЯ і 
ОСОБЛИВОСТі
Нормативні акти НКВС СРСР, які 
стали підставою «Великого те
рору», чітко відповідали методо
логії, заданій Сталіним. Опера
тивні накази та циркуляри по лі
нії радянських органів держбез
пеки окреслювали соціальні й 
національні контингенти, які 
підлягали ізоляції або фізич
ному знищенню.

В УСРР масові операції, попри 
загальні настанови, були особли
вими – національно спрямова
ними. Звинувачення в «україн
ському шовінізмі», «націоналіс
тичних ухилах», у співчутті до 
«націоналістичної контрреволю
ції» стали універсальним ярли
ком чекістів під час фальсифікації 
кримінальних справ. Не випад
ково генеральний секретар ЦК 
ВКП(б) Іосіф Сталін у своїй допо
віді на «з’їзді переможців» (XVII 
з’їзд партії) у 1934-му наголосив 
на необхідності посилення бо
ротьби з українським націоналіз
мом як головною небезпекою в 
республіці.

Серпневий 1936 року судо- 
вий процес «Об’єднаного троць-
кістсь  ко-зінов’євського терорис
тичного центру» спровокував 
чергову хвилю чисток керівни
цтва тогочасної України. У справі 
«центру» заарештували кількох 
вищих партійно-радянських пра-   
цівників, яких звинуватили в на
мірі вбити Сталіна й керівників 
УСРР – Косіора та Постишева.

Згодом усе переграли не на 
користь останніх. 13 січня 1937-
го партійні та управлінські 
структури України спіткав но
вий удар. Павло Постишев, один 

із організаторів Голодомору 
1932–1933 років і колишній ста
лінський соратник, був звинува
чений у «втраті більшовицької 
пильно сті», оточенні себе «воро
гами» й звільнений із посади 
першого секретаря Київського 
обкому. Згодом його заарешту
вали в Москві й розстріляли за 
належність до право-троцькістсь -
кої організації в Україні, до якої 
були начебто також втягнуті 
інші партійні й урядові бонзи в 
УРСР (Косіор, Чубар, Балиць
кий, Якір, Вегер). У Київському 
обкомі Постишева змінив Сергій 
Кудрявцев. Першого секретаря 
Харківського обкому Миколу 
Демченка – Микола Гикало. 
Нові призначенці, вико нуючи 
волю Сталіна, очолили кампа
нію політичних звинувачень, 
спрямованих про  ти інших укра
їнських керівників. Вже 3–4 
лип  ня 1937 року пленум ЦК 
КП(б)У вивів зі скла  ду політ
бюро трьох репресованих членів 
і двох кандидатів.

Погром кадрів партійно-дер-
жавної номенклатури засвідчив, 
що зі 102 членів і кандидатів у 
члени ЦК КП(б)У, обраних на її 
ХІІІ з’їзді (липень 1937-го) було 
репресовано 100 осіб. Уже на 24 
січня 1938 року в складі ЦК 
КП(б)У із 62 членів і 40 кандида
тів у члени ЦК залишилося від
повідно 20 і 5.

В ОБРАЗі «ВОРОГА НАРОДУ»
Початок «Великому теророві» у 
формі масових операцій в СРСР 
поклало рішення політбюро ЦК 
ВКП(б) від 2 липня 1937 року 
«Про антирадянські елементи», 
що передбачало репресії проти 
«куркулів», які повернулися із 
заслання, та карних злочинців. 
«Куркульська операція», оформ
лена оперативним наказом НКВС 
№ 00447, була однією з найбіль
ших у межах «Великого терору» 
й відіграла в Україні функцію 
«зачистки» республіки після ко
лективізації та Голодомору 1932–
1933 років.

Ланками терору виступали 
обласні «трійки», сформовані за 
партійною вказівкою, у складі 
першого секретаря обкому, на
чальника місцевого НКВС та 
прокурора області. Усіх підсуд
них було поділено на дві катего
рії: «найбільш ворожі елементи» 
(підлягали арешту та розстрілу) 
та «менш активні ворожі еле
менти» (виселенню).

Головну роль у проведенні 
затримань і слідства відіграли 
45 міжрайонних оперативних 
груп чекістів. До участі в опера
ції залучали також актив із чле
нів ВКП(б) та прикордонні вій
ська, переведені в стан посиле
ного режиму охорони рубежів.

Центральні партійні лідери 
«потурбувались» і про родини 
засуджених. 15 серпня 1937 ро-   
ку з’явився оперативний наказ 
НКВС СРСР № 00486 «Про опе
рації з репресування жінок і ді
тей зрадників батьківщини». Він 
передбачав арешти членів сімей 
цих громадян, починаючи від 1 
серпня 1936 року, тобто майже за 
рік до початку «Великого те
рору». Документ яскраво засвід
чив намагання Сталіна та його 
оточення в контексті приготу
вань до майбутньої війни по
збутися потенційної небезпеки 
однієї зі складових «п’ятої ко
лони» – рідні репресованих.

Анатомія «Великого терору» в УРСР 
(дані за 2 червня 1937 – 15 січня 1938 року)

Обвинувачені
Кількість  
заарешто-
ваних

«Троцькісти» і «праві» 6805

«Учасники військово-фашистської змови» 1266

«Українські націоналісти» 15 669

За «польське шпигунство й контрреволюцію» 44 163

За «німецьке шпигунство й контрреволюцію» 15 026

За «румунське шпигунство й контрреволюцію» 5915

За «грецьке шпигунство й контрреволюцію» 4237

За «латвійське шпигунство й контрреволюцію» 1743

За «японське шпигунство й контрреволюцію» 881

За «церковно-сектантську контрреволюцію» 8246

«Куркульська операція» 68 301

Дружини «зрадників батьківщини» 7181

Колишні есери 670

«Сіоністи» 347

Члени Української комуністичної партії 321

Меншовики 152

Анархісти 50

Інші «злочини» 2370

Загалом 183 343

Із них засуджено: 136 892

1-ша категорія (розстріл) 72 683

2-га категорія (ув’язнення в таборі) 63 990

Вислано за межі СРСР 219

АДЕПТ 
«ПРЕЗУМПЦІЇ 
ВИННОСТІ». 
Головний 
державний 
обвинувач на 
сталінських 
показових 
процесах 
1930-х років 
генеральний 
прокурор 
Андрій 
Вишинський
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Національне спрямування 
каральних акцій мало на меті як 
«соціальну хірургію/санацію» 
етнічних громад, так і «змен
шення» внутрішньої загрози 
Країні Рад в умовах «часу Ч» – 
війни. Арештові підлягали пред
ставники нацменшин, які наро
дилися, вчилися чи працювали 
за кордоном, були колись чле
нами «контрреволюційних  ор
ганізацій», проявляли актив
ність у формуванні національно-
культурної політики червоних у 
період «коренізації» у 1920-ті 
роки. Іноді для арешту було до
статньо висловити найменшу 
критику, незадоволення, порів
няти політику більшовиків із 
успішною діяльністю уряду су
сідньої країни. Для проведення 
арештів використовували також 
списки населених пунктів, зара
ховуючи до «ворогів народу» лю
дей просто на око. Водночас 
практикували всілякого роду 
«соцзмагання» у проведенні ре
пресій, зокрема через підви
щення лімітів арештованих.

Упродовж другої половини 
1937 – в листопаді 1938 року на 
території України провели ма
сові репресії проти різних наці
ональних меншин. Розпочав ет
нічну лінію «Великого терору» 
оперативний наказ від 25 липня 
1937-го про переслідування за
підозрених у шпигунстві нім
ців. Через кілька тижнів стар
тувала одна з найбільших наці
ональних операцій – проти по
ляків. Наказ НКВС від 11 
серпня передбачав арешт чле
нів «Польської військової орга
нізації» (ПОВ), військовополо
нених армії Другої Речі Поспо
литої, що опинилися на терито
рії СРСР, перебіжчиків ізвід
тіля, політемігрантів та колиш
ніх членів польських партій. 
Окремо були проведені заходи 
проти румунів, латишів, китай
ців, японців, афганців, греків, 
іранців тощо.

У грудні 1937 року було запо
чатковано антисіоністську кам
панію. Тільки в першій половині 
1938-го заарештували 279 «учас

ників підпілля», ліквідували 
«бундівські комітети» в Києві, 
Харкові, Одесі, Дніпропетров
ську, Вінниці й Молдавській 
АСРР.

Масові операції були припи
нені директивами ЦК ВКП(б) і 
РНК СРСР. Перша з них, від 15 
листопада 1938 року, скасувала 
практику розгляду справ аре
штантів «трійками», друга – від 
17 листопада 1938 року, заборо
нила «масові операції з арешту й 
виселення».

Підсумки «Великого терору» 
точно визначити в цифрах 
складно. Згідно з даними товари
ства «Меморіал», у жовтні 1936 – 
листопаді 1938 року за справами 
НКВС СРСР під арештом опини
лося не менш ніж 1 млн 710 тис., 
засуджено було 1 млн 440 тис. і 
розстріляно близько 724 тис. 
осіб. Окрім цього, «міліцейські 
трійки» додатково як «соціально 
шкідливий елемент» засудили 
близько 400 тис. громадян. Та
кож було депортовано 200 тис. і 
засуджено судами за загально
кримінальними статтями не 
менш ніж 2 млн осіб, із них до та
борів ГУЛАГу було направлено 
800 тис. В Україні жертвами ста
лінського терору у 1937–1938 ро
ках стали 198 тис. 918, із яких 
було розстріляно 123 тис. 421 
особу (або 62%) (див. деталь-
ніше «Анатомія «Великого 
терору» в УРСР). Аналізуючи 
цю страшну статистику, варто 
пам’ятати, що за кожною циф
рою стоїть не лише окрема особа, 
а й конкретна родина. 

ДОСЛіДжеННЯ РеПРеСій В УКРАїНі
1992 року почато реалізацію Державної програми «Реабілітовані історією», яку 
ініціювали Інститут історії України НАНУ, Служба безпеки України, Українське 
культурно-просвітницьке товариство «Меморіал» імені Василя Стуса. Проміжні ре-
зультати проекту станом на 2012 рік – це видання 78 томів відповідної серії, ката-
логізація відомостей більш як про 700 тис. репресованих, виявлення та оприлюд-
нення тисяч документів про злочини більшовицького режиму. Загальним підсум-
ком наукової роботи стала публікація вченими понад 6 тис. праць. Однак сьогодні 
вітчизняна влада в «демократичному запалі» й «захисті особистої інформації» 
настільки обмежила доступ дослідників до архівно-кримінальних справ, що нау-
ковці вже не здатні виконувати свою громадянську функцію. Архівісти, яких зро-
били «заручниками» нової нормативної бази й охоронцями «чужих секретів» 
75-річної давнини, убезпечують себе від адміністративного та кримінального пе-
реслідування, максимально обмежуючи доступ людей до архівної інформації 
більшовицького періоду.

Ніколай Єжов 
– очільник 
НКВС СРСР 
у 1936–1938 
роках

МАШИНА 
ТЕРОРУ.  
«Вождь усіх 
народів» 
зі своїми 
соратниками 
серед вищого 
керівного 
складу НКВС 
СРСР. 1937 рік

Ізраіль 
Лєплєвскій 
– керівник 
НКВС УРСР 
у 1937–1938 
роках
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24 – 31 травня
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

|| Київ (вул. Лисенка, 3):
1 червня, 18:00 – творчий вечір письменниці Дари Корній. 
Модератор Макс Кідрук.
4 червня, 16:00 – зустріч із Мирославом Дочинцем.
6 червня, 15:00 – прес-конференція з нагоди запуску 
театрально-літературного проекту «Говорити про кордони» 
(спільно з Австрійським культурним форумом).
6 червня, 18:00 – Книгарня «Є» та журнал «Український 
тиждень» запрошують на зустріч з Едвардом Чоу, старшим 
науковим співробітником програми з енергетики та 
національної безпеки Центру стратегічних та міжнародних 
досліджень (Вашингтон). Тема: «Перспективи енергетичної 
незалежності України: як наздогнати потяг». 
7 червня, 18:00 – лекція письменника, історика, києвознавця 
Станіслава Цалика «Київ «шиплячої» доби: від Шелеста 
до Щербицького: парадний і непарадний бік столиці УРСР».
8 червня, 18:00 – презентація книжки Віктор� Пономарьової 
«Маленькі подорожі Великим Китаєм».

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
2 червня, 10:00, 4-й поверх – тренінги з акторської 
майстерності в межах мистецького проекту «G5».
7 червня, 18:00, 4-й поверх – презентація збірки віршів 
Олега Короташа «Поет без імпер�».

|| Львів (просп. Свободи, 7):
1 червня, 14:00 – прес-конференція з нагоди запуску 

театрально-літературного проекту «Говорити про кордони» 
(спільно з Австрійським культурним форумом у Києві 
та Представництвом OeAD у Львові).
6 червня, 18:00 – лекція на тему «Повсякдення людей в епоху 
Середньовіччя: від народження до смерті» (спільно з Львівською 
федерацією історичного фехтування та реконструкц� King’s 
Spear).
7 червня, 18:00 – творчий звіт українських перекладачів 
з поїздки на літературний фестиваль у м. Ліллехаммер 
(Норвегія) та стажування в м. Осло (у межах проекту 
«Більше країн – Більше книжок»).

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
1 червня, 14:00 – літературне дійство в межах Року Януша 
Корчака «Оповідки Старого лікаря» за участю Богдани Матіяш 
та гурту «Ковчег Ноя».
3 червня, 14:00 – презентація книжки Юрія Андруховича 
«Лексикон інтимних міст».
4 червня, 18:00 – літні кіновечори. Перегляд та обговорення 
фільму «Гикавка» (Угорщина) режисера Дьордя Палфі.

|| Харків (вул. Сумська, 3):
4 червня, 18:00 – презентація книжки Дмитра Бортнянського 
«Сокіл. Опера. Клавір». Представляють С. Петров, Г. Ганзбург.
5 червня, 18:30 – скіфська пектораль: поезія Бориса 
Мозелевського. 

Із повним переліком заходів та його можливими 
змінами ви можете ознайомитися в Книгарні «Є» 
у вашому місті та на сайті book-ye.com.ua 
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Т
ихо і непомітно минуло в 
Україні 130-річчя від дня 
народження В’ячеслава Ли
пинського – вкрай актуаль

ного для нашого сьогодення по
літичного мислителя та істо
рика. Людини, рецепти будівни
цтва Української держави та сус
пільства якої мав би узяти на 
озброєння вітчизняний політич
ний істеблішмент. 

Українська революція 1917–
1918 років продемонструвала не
значний державотворчий ідей
ний потенціал нашої еліти, за
свідчивши крах радикальної со
ціальної демагогії винниченків
ського штибу. В’ячеслав Липин
ський пропонував інший рецепт 
формування органічного сус
пільства (яке він називав класо
кратичним), суспільства проду
цієнтів (виробників-власників), 
творців осілої європейської куль
тури. 

ТеРИТОРіАЛьНИй 
ПАТРіОТИЗМ
Соціальний мир він протистав
ляв класовій боротьбі, соціаль
ній революції, владі натовпу над 
індивідуумом. «Ми програли 
збройну боротьбу, але не про
грали України, якщо зможемо 
запалити ідеєю успішної Україн
ської держави як заможну, так і 
незаможну людину», – вважав 
Липинський. Між бідними і ба
гатими немає непримиренного 
соціального антагонізму, а, на
впаки, існує спільний інтерес 
процвітання рідної землі. Мис
литель був речником, як ми 
сьогодні сказали б, середнього 
класу.

Українці споконвіку перебу
вали у своєму етнічному гетто 
селянської нації. Політик сфор
мував постулат територіального 
патріотизму, що для нас став 
прообразом політичної нації, в 
яку об’єднуються люди не так за 
етнічним принципом, як на 
основі спільного проживання на 

Речник консерватизму
В’ячеслав Липинський сформував ідею політичної нації та виступав 
за аристократичний шлях побудови Української держави

Автор:  
ігор Гирич
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НА 
ДИПЛОМАТИЧ-

НІЙ СЛУжБІ. 
В’ячеслав 

Липинський 
серед членів 

посольства 
Української 
Держави у 

Відні. 1918 рік

українській землі, патріотизму 
терену, що близький однаково як 
автохтонному українцеві, так і 
поляку, і росіянинові, і єврею. 
Головне – Липинський вважав, 
щоб єднання відбувалося на базі 
української культурної матриці. 

Сам він був одним із пер
ших прихильників домінування 
українського у вітчизняному 
культурному просторі. Розпо
чавши кар’єру як польськомов
ний літератор, у 1908-му напи
сав свою першу працю україн
ською і напередодні Першої сві
тової війни вважався одним із 
найвидатніших українських пуб -
ліцистів. Достатньо лише про
читати його «Листи до братів-
хліборобів» (опубліковані 1926-го), 
щоб переконатися в потужно-
 му таланті українського мисли
теля. 

АДВОКАТ АРИСТОКРАТИЗМУ
Липинський став речником 
українського елітаризму. І тут 
він свідомо йшов проти течії, 
стояв ледь не одинцем серед де
мократичної та народолюбної 
інтелігенції, яка вже встигла 
остаточно поставити хрест на 
своєму «панстві», раз і наза
вжди зневіритися в потребі іс
нування вищих прошарків в ін
тересах української справи. Він 
же не пішов протоптаним попе
редниками, зокрема його вчи
телем і наставником Володими
ром Антоновичем, шляхом. 
Останній закликав спольщену 
українську шляхту, повернув
шись до народу, декласуватися. 
Натомість мислитель вважав, 
що вона має залишатися шлях
тою, але стати українською за 
характером, служити націо
нальному відродженню, брати 
активну участь у політичному 
житті українства. 

До Липинського в україн
ському середовищі образ шлях
тича мав виразно негативне за

барвлення. Однак після виходу 
1912-го його праці «Z dziejów 
Ukrainy» освічений загал дізнав-
 ся про те, що Хмельниччиною 
керувала українська шляхта: 
вона була мозковим центром 
виз вольної війни. І Хмельниць
кий, і Морозенко, і Кричевський, 
і Виговський були шляхтичами 
за соціальним походженням, та, 
як виявилося, це їм не зава
жало не лише відчувати пито
мий український політичний ін
терес, а й виражати його. Вони 
значно глибше розуміли сус
пільні завдання за рядове коза
цтво, яке не переймалося питан
нями стратегії, тонкощами по
літичних домовленостей. Усі ці 
речі перебували під опікою укра
їнської шляхти, яку традиційна 
вітчизняна історіографія зали
шала за дужками української 
нації. 

Саме її представники вироб-
ляли модель поведінки Гетьман
щини між двома державними 
потугами – Польщею та Моско
вією – у другій половині XVII 
століття, були творцями всіх 
угод, стали помітним виразни
ками політичних інтересів Укра
їни. 

Спольщена українська шля х-
 та розпочала національне від
родження нового часу. Вона, а не 
нащадки козацької старшини, 
які наприкінці XVIII століття пе
рейшли у стан російського дво
рянства, порушила питання що-
до проведення культурного кор
дону між російським та україн
ським. Саме Володимир Антоно
вич, Тадей Рильський, Осип 
Юркевич, Костянтин Михальчук 
стали першими самостійника ми, 
а не такі питомі українці з ко
лишньої Гетьманщини, як Ва

силь Тарнавський, Володимир 
Науменко, Олександр Лазарев
ський чи Орест Левицький. Чому 
так сталося? Та тому що україн
ське ніколи не було їм чужим, 
воно залишалося невід’ємною 
частиною їхньої ментальності. 
У ХІХ – на початку ХХ століття 
досвід спольщеної шляхти став 
найціннішим здобутком для на
ціональної політичної думки, 
зважаючи на її виховання у тра
диціях державного мислення. 

Липинський перший закли
кав співвітчизників не відме-
жовуватися від внеску погра-
ничного польсько-українського 
куль  турного середовища в наці
ональну справу, привласнити 
його та зробити своїм. Він від
крив для України цілу Атлан
тиду ніби не своєї, а насправді 
рідної культури. Бо й уніат, най
більший магнат на Правобе
режжі у XVIII столітті, коронний 
гетьман Микола Потоцький мав 
певні українські сентименти. 
Мислитель розширив обрії укра
їнської ментальності, межі розу
міння політичних завдань укра
їнців. А ці завдання розглядав 
насамперед у ракурсі політич
ному, а не етнографічно-куль-
турницькому.

ДеРжАВНИЦьКИй іНСТИНКТ
В’ячеслав Казимирович був од
ним із перших речників україн
ської самостійницької ідеї. І саме 
він, а не Микола Міхновський чи 
Юліан Бачинський (автори пер
ших програм української неза
лежності) став творцем ідеології 
творення Української держави, 
остаточно сформульованої ним 
вже після визвольних змагань, 
1926 року в «Листах до братів-
хлібо  робів».

БіОГРАФіЧНА НОТА: 
В’ячеслав Липинський (1882–1931) народився в польській 
шляхетській родині у с. Затурці на Волині. Навчався в жито-
мирській, Луцькій та Київських гімназіях, у 1903–1907 роках – 
у Ягеллонському університеті (Краків) та університеті же-
неви. У жовтні 1917-го – один із засновників Української 
демократично-хліборобської партії. У 1918–1919-му – посол 
Української держави та УНР у Відні. У 1920-му створив Укра-
їнський союз хліборобів-державників на еміграції. Помер 26 
квітня 1931 року в Австрії. Автор праць «Шляхта в Україні: її 
участь в житті українського народу на тлі його історії» (Кра-
ків, 1909), «Покликання «Варягів» чи організація хліборо-
бів» (1925), «Релігія і церква в історії України» (1925), «Листи 
до братів-хліборобів» (1926)

БАТьКИ 
МИСЛИТЕЛЯ. 
Казимир 
і Клара 
Липинські
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Стихійним самостійником він 
став ще на гімназійній лаві, коли 
співпрацював у Луцькій, Жито
мирській та Київській гімназіях 
з РУП і Польською партією со-
ціа лістичною (ППС). Для нього, 
людини польського революцій
ного середовища, не існувало 
жодного табу в питаннях само
стійності: вона була цілком при
родним для Липинського яви -
щем. Поляки не плекали жодних 
ілюзій щодо автономіз му-федера -
лізму в межах Російської дер
жави: або Польща незалежна, 
або на її місці буде Росія. Той са
мий державницький інстинкт 
був у Липинського та його ідей
них соратників щодо майбут
нього України. 

Психологічна вторинність над -
дніпрянців, всмоктаний на гене
тичному рівні універсалізм пра
вославного світу ставили у їх
ньому уявленні Україну в перма
нентну залежність від центру 
московського православ’я та його 
самодержавного правителя. Ро
сійське поле виробляло в них 
апріорний дуалізм: одвічність 
політичного панування північ
ного сусіда на українських зем

лях за збереження місцевих 
культурних особливостей. Не
можливість такого симбіозу при
водила одне за іншим покоління 
українців до визнання цілкови
тої перемоги російського цивілі
заційного простору на рідних те
ренах. Для «поляка» Липинсь-
кого, на щастя, такої політичної 
роздвоєності, як для мешканців 
підросійської України, не існу
вало. 

Ще за кілька років до по
чатку Першої світової війни на 
запрошення Євгена Чикаленка 
стати головним редактором га
зети «Рада» він відмовився. Річ у 
тім, що, будучи переконаним са
мостійником, Євген Харлампі
йович водночас усіляко відби
вався від публічних звинува
чень російських політиків на 
адресу українського руху в сепа
ратизмі. «Рада» постійно мані
фестувала свій федералізм і ві
рність Російській державі. Вона 
так і не стала чітко на позицію 
цього «сепаратизму», не визна
чилася стосовно українських на
ціональних пріоритетів. «Треба 
привчати українців до самостій
ності, стверджувати їх нормаль

ність, якщо українці хочуть за
лишитися українцями, а не пе
ретворитися на «руських лю
дей», – вважав Липинський.

Він був ідейним натхненни
ком постання молодоукраїн
ського руху, відходу від соціал-
демократичної ідеології низки 
есдеків та есерів, які утворили в 
1911–1912 роках понадпартійну 
самостійницьку групу «Вільна 
Україна», що стала прообразом 
майбутнього Союзу визволення 
України. 

Саме цього надпартійного 
розуміння визвольних завдань 
у побудові спочатку незалежної 
держави, а потім вирішення ін
ших соціальних проблем і за
бракло проводу Української ре
волюції у 1917–1921 роках, щоб 
відбити військову агресію чер
воної Москви. Липинський був 
одним із небагатьох вітчизня
них політиків, який проблему 
українсь кого державотворення 
вбачав за лекалами європей
ських, а не євро   азійсько-росій-
сь  ких підходів.

УКРАїНСьКИй 
ПРАВОЦеНТРИСТ
Не потрібно спрощувати сус
пільну філософію Липинського, 
обмежувати її певними ідеоло
гічними маркерами, як це ро
биться в більшості наукових 
праць. Неправомірно ототожню

вати В’ячеслава Казимировича 
лише як гетьманця, лідера і 
творця гетьманського руху, хоча 

ЦИТАТИ: 
«Комунізм не є,  

як дехто думає, по-
чатком нової доби, 

а він є кінцем і 
смертю доби ста-

рої». 

«Українська демо-
кратія по знищенні 
власної аристокра-

тії ніколи нічого 
збудувати не  

могла». 

«Нації творяться 
перемогами або 

нещастями, психо-
логічно спільними 
для всіх членів од-

ного національ-
ного колективу». 

«Ніхто нам не збу-
дує держави, коли 
ми самі ї ї собі не 
збудуємо, ніхто 

нам не зробить на-
ції, якщо ми самі 

нацією не захочем 
бути». 

«Тільки такі зруй-
новані нації мо-

жуть воскресати, а 
не безсило в свому 
гробі борсатися, які 
духу свого, хоч би 

поза межами Бать-
ківщини, поза 

своїм тілом, живим 
зуміли заховати».

(З праць В’ячеслава 
Липинського)

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

ДОЛЯ ТВОРЧОї СПАДЩИНИ ЛИПИНСьКОГО
У 1960-х роках у Філадельфії було створено Східноєвропей-
ський дослідний інститут ім. В’ячеслава Липинського (СХЄ-
ДІЛ), на базі якого за ініціативою його керівника Івана 
Лисяка-Рудницького розпочалося видання 25-томника тво-
рів великого мислителя. Після проголошення незалежності 
на початку 1990-х останній директор СХЄДІЛ професор 
Ярослав Пеленський переніс його діяльність в Україну і він як 
Інститут європейських досліджень почав діяти в межах 
НАНУ. Останні кілька років за нового керівництва з його про-
грами випало основне завдання, заради якого він був ство-
рений: видання усіх праць, листування та архіву В’ячеслава 
Липинського, який зберігається в Римі в архіві Українського 
католицького університету і залишається майже недоступ-
ним для дослідників. На сьогодні видано лише третину його 
спадщини.

МИСЛИТеЛь ВВАжАВ,  
ЩО ДеРжАВА МАЄ 
БУДУВАТИСЯ Не НАТОВПОМ, 
А НАСАМПеРеД ЗАМОжНОЮ 
ВеРСТВОЮ

РОДИННЕ ОБІЙСТЯ. 
Разом із братом Станіславом 

та його сім’єю. 1929 рік
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ваги орієнтації на Українську 
державу. Не відштовхувати їх за 
межі української нації, а вва
жати їх такими самими україн
ськими громадянами, як і селян
ство. Тільки тоді, на думку мис
лителя, разом зі свідомістю цих 
людей українською стане і тери
торія, що перебуває у їхній влас
ності. «Для того щоб не втопи
тися в Москві, відірвашися від 
Польщі або Варшави, відірвав
шися від Московії, треба пока

зати інший центр тяжіння», – 
писав Липинський. Таким цен
тром, на його погляд, був Київ.

Натомість Володимир Вин-
ниченко і більшість українсь ких 
соціалістів орієнтувалися на ре
цепт, прописаний російськими 
більшовиками, що передбачав 

єднання за принципом класової 
належності. Свого пана не може 
бути – це одвічний ворог, вва
жали вони. А товариша треба 
шукати поміж «знедолених». 
Тому російський пролетарій ви
ступав куди ближчим за україн
ського селянина. 

Для нації з бездержавним 
інстинктом такі ідейні «ліки» 
були смертельно протипока
зані. Червона Москва, позбув
шись старої еліти, взяла її ви
хідців собі на службу. Комуніс
тична провідна верства склада
лася з представників росій
ського дворянства, буржуазії та 
жорстко опозиційного до ста
рого режиму єврейства. Вихо
вані в повазі до своєї держави, 
вони були переконаними росій
ськими патріотами і ставилися 
зверхньо до неросійських націй. 
У дилемі соціальне – націо
нальне пріоритет віддавався 
першому. А за Липинським, од
нією з умов здобуття держави 
було бажання її, готовність на 
безкомпромісну боротьбу за її 
здобуття. Ці думки вченого за
лишаються актуальними і в 
наші дні. 

саме йому ми зобов’язані світ
лим політичним образом Павла 
Скоропадського. Він політично 
«українізував» останнього вже 
на еміграції, відредагував його 
спогади, створив імідж просвіче
ного українського монарха. Ли
пинський був передусім консер
вативним політиком – творцем 
правих і центристських суспіль
них цінностей. Він сам вийшов з 
Українського хліборобсько-демо -
кратичного союзу (УХДС) через 
незгоду з його вузьким політи
канством, створивши братство 
класократів-державників. 

Пізніші висловлювання на 
адресу соціалістичних партій 
створили йому імідж крайнього 
противника національного де
мократичного руху. Хоч в дій
сності усе було не так просто. До 
революції він підпорядковував 
себе загальнодемократичному 
руху, бачив національні праві 
сили його органічною частиною. 
Не лише узгоджував свої дії з 
керівництвом націонал-демо-
кратів Михайлом Грушевським, 
Сергієм Єфремовим, Борисом 
Грінченком, а й перебував у то
вариських стосунках з Левком 
Юркевичем і навіть Володими
ром Винниченком, намагався 
безуспішно політично виховати 
остан  нього. По-своєму інтерпре
тував поведінку головного героя 
скандального твору Володимира 
Кириловича «Щаблі життя» Ми
рона. Вбачав у ньому людину, 
що поводилася як декласова
ний елемент, що відірвався від 
традиційного суспільства. Але в 
1917–1919 роках через невдалі 
державницькі експерименти 
українських лівих він сильно 
розчарувався в соціалістах. І це 
викликало шквал різких інвек
тив на їхню адресу.

КОНСеРВАТИВНА 
АЛьТеРНАТИВА 
На відміну від українських со-
ціалістів Липинський вважав, 
що держава має будуватися не 
натовпом, не анархізованою ре
волюційною стихією, а насампе
ред заможною верствою, людь-
 ми, які тримають економічні ва
желі життя у своїх руках. На той 
час основні важелі перебували в 
руках російського дворянства і 
польського панства та буржуазії. 
Тому політик був переконаний, 
що потрібно максимально заці
кавити панів і підприємців укра
їнською ідеєю, показати їм пере

ЛИПИНСьКИй БУВ 
ПеРеДУСіМ 
КОНСеРВАТИВНИМ 
ПОЛіТИКОМ – ТВОРЦеМ 
ПРАВИХ і ЦеНТРИСТСьКИХ 
СУСПіЛьНИХ ЦіННОСТей

У НАУКОВОМУ 
КОЛІ. 
На з’їзді 
українських 
істориків  
та художників 
у Закопаному. 
1908 рік
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Перемога кохання
Ювілейний 65-й Каннський фестиваль був сповнений ніжності 
й велелюбності

С
имволічним видався цього 
року Каннський фести
валь: організатори відразу 
дали зрозуміти, що весь кі

ноогляд пройде під знаком ко
хання. Обличчям форуму стала 
Мерілін Монро, яка з неземною 
вишуканістю задмухувала на 
постерах єдину свічку на «день
народженному» торті. Актриса, 
котра втілювала на екрані палку 
пристрасть, котра від неї страж
дала і від неї ж таки, зрештою, 
загинула… Та й показані в один 
день два конкурсні фільми з тим 
самим словом у назві – «Ко
хання» Міхаеля Ганеке й «Рай: 
кохання» Ульріха Зайдля – теж 
немов підтверджували: ювілей

Автор:  
Катерина 
Барабаш, 

Канни

ний 65-й фестиваль буде ніж
ним і велелюбним.

О так, Канни цього року 
були благісні як ніколи. Навіть 
злісні ескапади феміністок, 
обурених відсутністю в кон
курсі жінок-режисерів, бачи
лися манюніми прищиками на 
здоровому й пишному тілі ту
тешньої любові. Як міг тут Га
неке не отримати «Золотої 
пальми» за своє «Кохання»?

Як його тільки вже нази
вали, цього худого флегматич
ного сивобородого австрійця – 
й мізантропом, і ґвалтівником 
душі, й чайльдгарольдом від 
кіно... Він і справді суворий – 
навіть нинішній його фільм, як 

багато хто визнав спочатку, зо
всім не про кохання, а про 
смерть. Власне, так – на екрані 
майже дві години помирає 
літня жінка. Згасає тяжко, на
півпаралізована, страждаючи 
від того, що її такий самий ста
ренький чоловік змушений за 
нею дивитися, виконуючи всі 
непривабливі функції догля
дальниці. А колись це по
дружжя, Жорж і Анна, було 
блискучими інтелігентами, ви
кладачами музики, що вирос
тили чимало зірок. Трагічний 
результат цієї кінокартини ви
значено наперед, для глядача 
загадки немає: фільм почина
ється з кінця – з порожнього 

НАГОРОДА 
ДО КОЛЕКЦІЇ. 

Міхаель 
Ганеке, вдруге 

ощасливлений 
«Золотою пальмою» 

(2009-го головним 
призом Канн 

відзначили його 
«Білу стрічку»). 

Ліворуч – 
Емманюель Ріва, 
виконавиця ролі 

Анни у фільмі 
«Кохання»
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ОСНОВНі ПеРеМОжЦі КАННСьКОГО КіНОФеСТИВАЛЮ-2012

«Золота пальма»
«Кохання»/«Amour» (Австрія –  
Німеччина – Франція).  
Режисер: Міхаель Ганеке
Історія болісного відходу одного з 
партнерів у старенькому подружжі 

перетворюється на високу драму про те, в який момент 
шляхетність перетворюється на гру в шляхетність і 
скільки треба сил і мудрості, щоб її припинити. Дуже не-
багатослівний, неквапливий, навіть мовби пригальмо-
ваний фільм стверджує, що кохання, на відміну від 
життя, хвороб і навіть смерті – вічне.

Гран-прі журі 
«Реальність»/«Reality» (італія – Франція).  

Режисер: Маттео Ґарроне
Трагікомедія про торгівця рибою, 
котрий з’їхав із глузду на ґрунті не-
стримного бажання стати учасни-
ком реаліті-шоу, підкупила гляда-
чів двома речами. Перша: дуже 

сучасна й актуальна проблема викладена чарівною іро-
нічною мовою. Друга: виконавець головної ролі – 
в’язень, що був засуджений до 20 років за вбивство і від-
пущений на зйомки спеціальним дозволом начальства.

Приз журі
«Доля янгола»/ «The Angels' Share» (Франція – Велика 
Британія). Режисер: Кен Лоуч

Відомий своєю соціальною спря-
мованістю, англійський класик 
Кен Лоуч зняв комедію про «по-
кидьків суспільства», яких засу-
джено до громадських робіт і які 
вирішують стати на шлях виправ-

лення через новий злочин. М’який британський варіант 
«12 друзів Оушена».

Приз за режисуру
«Post tenebras lux» (Німеччина – 
Франція – Нідерланди – Мек-
сика). Режисер: Карлос Рейґадас
Ескпериментаторські фантазії мо-
лодого мексиканця, зняті тремтя-
чою камерою з викривленнями 

вздовж країв екрана, ввібрали в себе усі штампи автор-
ського кіно, однак їм не бракує екстравагантної витон-
ченості.

Найкраща чоловіча роль
Мадс Міккельсен. «Полювання»/ 
«Jagten» (Данія). Режисер: Томас 
Вінтерберґ
У цій стрічці режисер намагається 
сформулювати наші страхи – ті, 

що стали вже звичною частиною життя й поступово 
роз’їдають ізсередини все суспільство. Несправедливо 
звинувачений головний герой поступово стає ізгоєм, за-
гнаним звіром, якого ненавидить оточення.

Приз за сценарій/Найкраща жіноча роль
«За пагорбами»/ «După dealuri» 
(Румунія). Режисер: Крістіан 
Мунджу. Актриси: Косміна Стра-
тан, Крістіна Флутур (поділили 
приз на двох)

Розповідь про подруг, які виросли разом у дитбудинку, 
розлетілися врізнобіч, а тепер знову хочуть опинитися 
разом. Дует дебютанток, що виконав головні ролі, на-
вряд чи переграв Ніколь Кідман, Маріон Котійяр, зайве 
й казати про Емманюель Ріва. Чим саме вони так прива-
били журі, експерти досі гадають.

помешкання й трупа жінки на 
ліжку, вбраного й обкладеного 
квітами. Режисер хіба що сухо 
констатує послідовність подій.

Ганеке аж ніяк не мізан
троп. Він дослідник. Як відомо, 
найвідчайдушніша емоція та
їться не в крику – в мовчанні, 
найбарвистіша експресія схо
вана не в сльозах – у сухому по
гляді. Погляди, якими обміню
ються Жан-Луї Трентіньян та 
Емманюель Ріва, французькі 
секс-символи 1960-х, – самі со
бою витвір мистецтва. А коли 
дружина вже не може навіть 
осмислено дивитися, вся глибо
чінь і все страждання осідають 
в очах чоловіка. Майже дві го
дини близьких планів, поде
коли мовчазних, – чи буває пі
лотаж вищий, ніж тут?

МАйже БеЗ КОН’ЮНКТУРИ
Очікували, що Трентіньян і 
Ріва отримають який-небудь 
спецприз на ознаменування 65-
го фестивалю, але не сталося. 
Зате вибір у якості найкращого 
актора данця Мадса Міккель
сена з фільму «Полювання» 
змусив згадати про феномен 
кіно його країни й одного з 
основоположників знаменитої 
«Догми» Томаса Вінтерберґа. 
Головного героя, вихователя в 
дитсадочку, щирісіньку лю
дину, підозрюють у педофілії – 
просто тому, що маленька ді
вчинка щось таке пробурмо
тіла, намоловши три мішки 
гречаної вовни. Навколо нього 
починає стискатися кільце люд
ської ненависті.

Ненависть – вона, як відомо, 
зовсім поруч із любов’ю. Варто 
лишень дозволити останній пе
рейти знану межу, наділивши її 
правом розпоряджатися чужим 
життям, як вона хутко мімі
крує – і наслідки виявляються 
незворотними. Як це сталось у 
фільмі румунського режисера 
Крістіана Мунджу «За пагор
бами». Цей фільм приніс йому 
нагороду за сценарій, а двом 
актрисам-дебютанткам – «Ма -
лу пальму» за найкращі жіночі 
ролі. Стрічка оповідає про двох 
подруг, які виросли разом у си
ротинці, розлетілися врізнобіч, 
а тепер знову намагаються бути 
разом. Аліна кілька років пра
цювала в Німеччині, Войтіца 
стала послушницею монастиря. 
Перша приїжджає в обитель, 
щоб забрати подругу із собою. 

Проте в неї робляться очевид
ними ознаки нездорової пси
хіки, і місцевий православний 
батюшка вирішує, що з дівчини 
пора виганяти бісів.

Мунджу півдесятиліття тому 
вже брав у Каннах «Пальму» за 
драму «Чотири місяці, три 
тижні і два дні», відкривши тоді 
моду на румунський кінемато
граф. Усі ці роки годі було  
уявити собі якоюсь мірою значу
щий фестиваль без фільму з 
його батьківщини. Тепер, схоже, 
він-таки її і закрив – нова ру
мунська хвиля, збурившись, від
котилася. Молоді режисери, 
його земляки, подорослішали й 
немовби сказали все, що хотіли. 
Не дуже ясно, чим так притяг
нув журі сценарій «За пагор
бами», – дивовижні для витон
ченого художника, яким, поза 
сумнівом, є Мунджу, прямолі
нійність і невідповідності опо
віді зайвий раз нагадали про 
минущість будь-якої тенденції.

Ганеке став шостим режисе
ром, котрий залишив Канни із 
другою «Золотою пальмою». 
2009 року він забрав ізвідтіля 
головну нагороду за драму 
«Біла стрічка», що так само вра
зила досконалістю й дослідила 
витоки нацизму в Німеччині. 
Решта п’ять – це Емір Кусту
ріца, Білле Ауґуст, Френсіс Форд 
Коппола, Сехей Імамура та 
брати Дарденни (їх вважають за 
одного).

Повертаючись до любові. 
Якась незвична згода панувала 
цього року на Лазуровому бе
резі. Дискусії не переростали в 
образливі суперечки (як це 
часто буває в журналістському 
середовищі), і майже не чути 
було обурених викриків: «Що 
він робить у конкурсі, цей 
фільм?!» Може, тому що про
грама була і справді надзви
чайно сильною – нічого ані ви
падкового, ані відверто кон’юн  к-
 турного. Навіть американські 
конкурсні стрічки з відчутним 
присмаком Голлівуду – на 
кшталт «Пограбування казино» 
Ендрю Домініка або «Газетяра» 
Лі Деніелса – все-таки вирізня
лися не властивою «фабриці 
мрій» багатошаровістю й пев
ними зарядами гуманітарного 
сенсу. Утім, за каннською тради
цією, нічого вони тут не здобули. 
Зате привезли із собою цілу обо
йму зірок – Бреда Пітта, Ніколь 
Кідман, Метью МакКонагі. Тиж
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нем раніше на Лазуровий берег 
ступила нога Брюса Вілліса, і 
місто нуртувало радощами.

Нині дедалі частіше сюди 
привозять американське кіно, 
причому не завжди Ґаса Ван 
Сента чи Джима Джармуша. 
Навпаки, цілком голлівудську 
продукцію, яка ще років зо 
20 тому була б немислима в та
ких кількостях у тутешніх 
краях. Але це не від доброго 
життя – фестивалю потрібні 
зірки. Справжні, з великої бук-
 ви. Інакше інтерес до Канн за
лишиться хіба що в синефілів.

МіСЦе ПіД СОНЦеМ
Від поціновувачів кіно Лазуро
вий берег буквально тремтить, 
надувається, мало не лусне. 
Вони стікаються сюди безпе
рервними струмочками з усієї 
Франції, ось тільки геть не
втямки, навіщо. Адже Канн
ський фестиваль – єдиний із 
«великої трійки» – Канни, Ве
неція, Берлін, – де публіці на 
перегляди ввійти зась. Тут не 
продають квитків. Ніколи й ні
куди. Цей кінофорум – для спе
ціалістів. Тому синефіли-непро-
 фе  сіонали зазвичай проводять 
час біля Палацу фестивалів у 
смокінгах та вечірніх сукнях із 
табличками в руках: The 
invitation please! Раптом пощас

тить... Однак зазвичай не тала
нить нікому, і вся ця публіка 
розходиться по найближчих 
ресторанах, де до світанку обго
ворюватиме майбуття світового 
кінематографа. Що сіромахам 
іще залишається?

Утім, незалежно від того, 
що ми про нього думаємо, кіно 
все одно йде туди, куди вважає 
потрібним. І дедалі сильніше 
окремішня авторська думка не 
тільки зачіпатиме процеси, що 
відбуваються в окремому 

мозку, а й фіксуватиме те, що 
діється з цілими народами й 
континентами. Фільм, який за
лишився без нагород, – «Рай: 
кохання» Ульріха Зайдля, ще 
одного знаменитого австрій
ського мізантропа, – вагомий 
тому доказ. Героїня стрічки, 
50-річна пиш  на блондинка, що 
має однаково неосяжні душу й 
дупу, здійснює подорож до Ке
нії в останньому сподіванні 
знайти рай. І не лише внутріш
ній: тамтешні чоловіки охоче 

надають європейським турист
кам послуги різноманітного 
штибу, не останньою чергою – 
інтимного. Спочатку, соромля
чись свого тістоподібного тіла, 
тітонька швидко входить у 
смак і охоче оголюється перед 
ненаситними чорношкірими. 
Щоправда, покористувавшись 
її розкішною плоттю, вони 
вмить заводять розмови про 
хворих дітей, дядьків, дружин, 
яким усім потрібні гроші на 
операції. Напрочуд зворушли
вий фільм, хоча надлишок го
лих тіл із неабиякими достоїн
ствами певної миті починає 
миготіти перед очима настир
ним калейдоскопом.

Дивно, що більшість фести
вальних спостерігачів поба
чили в цій кінокартині історію 
недосягнутої любові й досягну
тої старості. Насправді геро
їня – виразне уособлення Єв
ропи, старої, слабкої та недо
ладної. Вона не в змозі про  - 
тистояти «чорному» натиско-     
ві – молодому, здоровому, лу
кавому. Ті – сильніші. Вони ви
живають і виживуть. У них – 
молода пружна плоть проти 
наших старечих обвислих не
порозумінь. І кохання між 
нами бути не може, хіба що бо
ротьба за місце під сонцем, яку 
ми вже програємо насухо.

У. Т.: У Каннах, на відміну від Берлінале, 
гостросоціальне кіно сприймають не так 
захоплено. Як зустріли ваш фільм?

– На показі я не був – заради інших охо-
чих ми змушені були віддати свої запро-
шення. Але на прес-конференції ті, хто під-
ходив, відгукувалися дуже схвально – і про 
виконання, і про ідею стрічки. І про фінал, 

де лунає український гімн. Для мене це було 
надто важливо, наскільки ми змогли втри-
матися на межі смаку й не скотитися до 
псевдопафосу, залишитися на вершині емо-
ційної напруги, котру будь-яка дрібничка й 
неузгодженість здатна легко перетворити 
на вампуку.

У. Т.: До речі, тема вашого фільму доволі 
пафосна – безпритульні грають у футбол і 
перемагають. її сприймання може бути як 

сен  са  ційно-претензійне, так і соціально-
бла  годійне. Тож із яким відчуттям ви під-
ходили до цього сюжету й чому за нього 
взялися?

– Я впевнений, що як у театрі, так і в кіно 
найцікавіші саме пограничні ситуації. Те, як 
людина вийде з обставин, коли все склада-
ється проти неї. Тож коли я почитав про цю 
подію – виграш вітчизняної збірної з фут-
болу, яка складається із безхатченків, – я від-
разу захотів її екранізувати. На київській 

Переможці з нетрів
Вітчизняний режисер кримськотатарського 
походження, народжений в Узбекистані, 
Ахтем Сейтаблаєв представив свій новий 
фільм «Чемпіони з підворіття» на 
Каннському кінофестивалі в межах 
Українського павільйону

УКРАїНСьКИй ПАВіЛьйОН

Спілкувався 
Ярослав Підгора-Гвяздовський

ДеДАЛі ЧАСТіШе 
В КАННИ ПРИВОЗЯТь 
АМеРИКАНСьКе КіНО, 
ЯКе ЗАЗВИЧАй ТУТ НіЧОГО 
Не ОТРИМУЄ

56|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 22 (239) 1–7.06.2012

НАвігАТоР|кіно



ЛіТАЮЧА ГОЛОВА
Чи не єдиним фільмом, який 
викликав прямо протилежні 
думки й почуття, став – досить 
несподівано – другий ігровий 
експеримент Сергія Лозниці «В 
тумані». З першою картиною, 
«Щастя моє», цей кіномитець 
уже брав участь у Каннському 
конкурсі два роки тому, пред
ставляючи Україну. Цього разу 
афіші його нового фільму при
крашали і російський, і біло
руський, і німецький, і нідер
ландський павільйони – всі ці 
країни (а також Латвія) брали 
участь у створенні стрічки. «В 
тумані» – екранізація повісті 
Васіля Бикава, який одним із 
перших у радянській літера
турі почав деміфологізувати 
партизанський рух, створюючи 
свою прозу на білоруському ма
теріалі. На екрані – три герої, 
кожен із яких по-своєму трак
тує, що таке гідність. Два пар
тизани – Буров та Войтик – ви
рушають у село покарати міс
цевого шляховика Сущеню, 
який виказав своїх товаришів, 
коли ті пустили під укіс потяг. 
Тих повісили, а йому подару
вали волю. Не таємниця, чому: 
зрадник він. Це потім уже 
з’ясується, що відпустили його 
якраз у покарання за те, що 
відмовився співпрацювати з 

прес-конференції перед нашою поїздкою до 
Канн один журналіст так резюмував фільм: 
«Тепер пишатимемося своїми бомжами!» 
Насправді ми закликаємо гордитися 
людьми, котрі знайшли в собі сили піднятися 
із самого дна й перемогти!

У. Т.: Чи немає тут перегуків з історією ва-
шої сім’ї, яку разом з усіма кримськими та-
тарами виселили з півострова?

– Дякую вам за це запитання. Татари хоч 
і не були бомжами – «без определённого 
места жительства», – але дуже сильно від-
чули на собі, що це таке – бути викинутими із 
життя. Бо ж навіть у переліку національнос-
тей колишнього Радянського Союзу їх немає. 
9 травня 1944 року визволили Севастополь, а 
18 травня мій народ, за звинуваченням у по-
головній зраді, депортували. Хоча саме за 
радянською статистикою всі чоловіки крим-
ськотатарської національності від 18 років во-
ювали в лавах Червоної армії. І, відволікаю-
чись від теми, я вражений, чому ніхто, крім, 
здається, Портнікова, нічого не сказав про 
спіч виродка Симоненка, який із трибуни 
Верховної Ради заявив, мовляв, татари му-
сять бути вдячні за цю депортацію… Тобто 

ваша правда: так, у цьому фільмі є перегук з 
історією мого народу, як і в мені є біль за без-
притульних дітей, – у мене своїх четверо, і я 
знаю, що таке діти і що таке, коли малюкові 
три роки, і що таке період, коли вони себе 
шукають у житті.

У. Т.: Фільм «Чемпіони…» перегукується з 
«Мільйонером з нетрів» Денні Бойла в го-
ловному меседжі: кожен може досягти 
чого завгодно. Чи все ж таки ви вкладали 
вужчий сенс, патріотичний, що в Україні 
навіть безпритульні є обдарованими?

– Перефразовуючи вислів «талановита 
людина талановита в усьому», напевне 
можна сказати, що талановита країна – теж. 
Навіть у бомжах. жартома. Але для мене іде-
альна ситуація, щоб глядач побачив не 
тільки соціальний підтекст чи проблему. Осо-
бливо зважаючи на те, що ми не пропонуємо 
вирішення проблеми – лише ставимо пи-
тання. Ми ж не аптека! Якби було так про-
сто, – робіть, як показуємо, і житимете добре 
і щасливо, – тоді давно вже хтось винайшов 
би рецепт щасливого життя!.. Ті хлопці, про 
яких ми знімали фільм, виграли чемпіонат, а 
що далі? А нічого. Ось у чому річ. Державі не 

дуже цікаво піднімати на п’єдестал бомжів, 
навіть якщо вони перемогли на чемпіонаті 
світу. Але таким футбольним грандам, як 
«Манчестер юнайтед» і «Реал (Мадрид)»,  
чомусь цікаво. ЮНЕСКО теж цим займається, 
абсолютно справедливо вважаючи – бо веде 
свою статистику, – що 70% людей, які беруть 
участь у таких чемпіонатах, назавжди зміню-
ють своє життя на краще.

У. Т.: Судячи з усього, ваші амбіції досить ве-
ликі. Ви навіть в одній анкеті на запитання: 
«Хто ваш режисер?» – відповіли: «Я»...

– (Сміється.) За великим рахунком, це 
був жарт. Я дуже критичний до себе, і можу 
з достатньою точністю сказати, на що зда-
тен, а на що ні. І ось той, хто висловився 
«про мого режисера» як про себе, – він 
дуже багато може мені пробачити, зрозу-
міти й заспокоїти. І він-таки може сказати 
мені вночі: «Ти цілковите ніщо». Тобто най-
більший критик для самого себе теж я сам.

У. Т.: То яку оцінку за п’ятибальною шкалою 
цей критик поставив би фільмові «Чемпі-
они з підворіття»?

– Трійку з плюсом. 

німцями, щоб його життя від 
тієї миті перетворилося на тор
тури. Та й здогадувалися гітле
рівці, що за ним неодмінно 
прийдуть партизани, тобто ви
користали як наживку. Знятий 
дуже повільно, з нескінчен

УКРАїНСьКИй ПАВіЛьйОН

ними флешбеками, що не за
вжди зрозумілі навіть досвід
ченому глядачеві, фільм до та
кої міри рясніє стилістичними 
паралелями (на відміну від по
передньої картини режисера), 
що, напевне тільки гостре ба
жання позбутися всіх нових 
штампів у темі війни спону
кало журі ФІПРЕССІ (Міжна
родної асоціації кінокритиків) 
нагородити Лозницю своїм 
призом. Щоправда, зафільмо
вано незрівнянно: румунський 
оператор Олег Муту примушує 
камеру досліджувати простір 
витончено і сміливо. Але неви
разність форми за цілковитої 
прозорості думки дає підстави 
говорити про механічне й не 
зовсім глибоке наслідування 
манери Тарковского, а також 
популярних зразків нового єв
ропейського кіно.

І в цьому світлі дуже симво
лічною бачиться одна з фіналь
них сцен фільму мексиканця 
Карлоса Рейґадаса «Post tenebras 
lux», який здобув «Пальму» за 
режисуру, коли один із героїв, 
вийшовши в чисте поле й замис
лившись про минущість життя, 
хапається за голову з такою си
лою, що та відривається й ле
тить геть. Урочисте винесення 
мозку. До наступного Канн
ського фестивалю! 

УКРАїНА В КАННАХ

Цьогоріч Україна 
не брала участь у 
конкурсній про-
грамі фести-
валю, обмежив-
шись презентаці-
ями. На кінофо-
румі показали 
три українські 

проекти: два повнометражні фільми – «Чемпіони з 
підворіття» Ахтема Сейтаблаєва (див. «Український 
павільйон») і «ТойХтоПройшовКрізьВогонь» Ми-
хайла Іллєнка – та альманах із п’яти новел «У кож-
ного свій Чєхов». Чи не вперше наша країна при-
везла на міжнародний кінофест стрічки, що були/бу-
дуть представлені широкій публіці на вітчизняному 
екрані. Робота Іллєнка йшла в національному про-
каті три місяці; «Чемпіонів…» показали в Києві від-
разу по закінченні Канн, а «чєховський» альманах 
можна буде переглянути під час фестивалю «Моло-
дість» у жовтні. Крім того, в Каннах представили 
проект «Іван-сила» режисера Віктора Андрієнка, 
зйомки якого розпоч  нуться в Києві у серпні. Інші 
презентовані українські задуми – це п’ять фільмів у 
стані девелопменту чи знімального процесу: аніма-
ційна повнометражна стрічка «Микита Кожум’яка», 
фентезі «Колесо Фортуни: казка про злиднів», доку-
ментальний фільм «Невідома країна», драма «Пе-
реполох у Хелмі» та кіноальманах «Шевченко. Для 
тебе, для України».
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«Вишневий сад»

Театр ім. івана Франка
(Київ, пл. івана Франка, 3)
Московський художній театр  
ім. А. П. Чехова репрезентує в Ки-
єві комедію на чотири дії «Ви-
шневий сад» у постановці Адоль-
фа Шапіро. «Модернове тракту-
вання чеховського сюжету змушує 
здригнутися. Не так від «недитя-
чої» несподіванки для театральної 
публіки, як від сміливості режисе-
ра», – зазначають організатори га-
стролей. Роль Любові 
Раневської у виставі ви-
конує відома актриса 
Рєната Літвінова. Також 
до акторського складу 
увійшли Андрєй Смо-
ляков, Сєрґєй Дрейден, 
Євдокія Ґєрманова, Вла-
дімір Кашпур, Анастасія 
Скорик. 

Alfa Jazz Festival

(Львів, Парк культури та від-
починку імені Богдана Хмель-
ницького, площа Ринок)
У межах Міжнародного джазово-
го фестивалю до Львова завітають 
квінтет Кенні Ґарретта (CША), Рі-
шар Бона (Камерун), проект Ніко-
лая Моісєєнка (Росія), тріо Скотта 
Гендерсона (США), Джон МакЛаф-
лін і 4th Dimension (Велика Бри-
танія), Джино Ваннеллі (Канада), 
Vitime Band (Німеччина – Біло-

русь), Walk Away (Поль-
ща). Виступлять також 
найкращі представни-
ки української джазо-
вої сцени: ManSound та 
«Піккардійська терція», 
тріо Наталії Лебедєвої, 
квартет Олексія Саран-
чина (на фото), Денис 
Мороз & AQ та ін.

Анонси 1, 2 червня, 19:00 1–3 червня1 червня, 19:00
«Серебрянная свадьба»

Клуб Sullivan Room
(Київ, вул. Прорізна, 8)
Білоруський кабаре-бенд пред-
ставляє свій новий альбом 
«Laterna magica». Платівка діста-
ла назву на честь «прадідуся кі-
ноапарата» – діапроектора, який 
іменували чарівним ліхтарем. Сто-
ліття тому діафільми, які демон-
стрували на стінах при світлі керо-
синової лампи, справді здавалися 
магічним творінням. Почуття таєм-

ничості й казковос-
ті, яскраві картинки 
та простота сюжетів 
панують і в концерт-
ній програмі колек-
тиву. До неї увійшли 
вже відомі компо-
зиції гурту, а також 
кілька абсолютних 
прем’єр.

«Красуня з трущоб» 
продовжує правозахис -
ницькі та культурні 
викриття соціально 
активного британця 
Майкла Вінтерботтома

родини вибитися в люди? Щоб вступити до інсти
туту, навіть маючи знання, потрібно далеко їхати, а 
на це немає грошей. Щоб потрапити до Боллівуда, 
навіть кралі з умінням танцювати теж потрібні ко
шти. Багатий хлопець (Різ Ахмед із «Дороги до 
Гвантанамо») – це вихід. Але героїні від нього ні
чого не треба, бо він їй сподобався. Та з часом їхні 
стосунки перетворюються на патріархальне пекло 
тваринного світу, де немає нічого людського… Мож
ливо, ситуації у стрічці, через які виникають кон
флікти героїв, здаються притягнутими за вуха. Але 
ж це кіно, і певна його штучність якраз дає змогу 
отримати відповідні асоціації з повсякденням. 

Т
і, хто низько оцінив «Красуню...», підносячи 
попередні фільми Вінтерботтома, дещо поми
ляються: режисер до кінця і в усьому залиша
ється вірним самому собі. Як і раніше, він за

нурюється в культурні звичаї країни, цього разу Ін
дії, пропускаючи їх через м’ясорубку сучасних ко
нотацій. Уже традиційно кіномитець не розтлума
чує, що герой мусить чи не мусить робити, – він 
живе перед нами, і ми самі маємо розуміти, що до 
чого. Спочатку може здатися, що Вінтерботтом 
трохи злукавив, коли вибрав на головну роль врод
ливицю Фрейду Пінто, адже в Індії дуже мало гар
них жінок. Але ж Пінто справді звідти (як, між ін
шим, і міс світу акторка Айшварія Рай). До того ж у 
цьому є сенс: режисер таким чином стверджує, що 
навіть красуня в зубожілій країні, як Індія, не може 
піднятися з дна, аби знову туди не впасти. Як може 
звичайна індійська дівчина з бідної багатодітної 

Попелюшка 
навпаки

«Красуня з 
трущоб»/
«Trishna».
У кінотеатрах 
України
з 24 травня

КіНО
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№ 22 (239) 1–7.06.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|59

4 червня, 19:00
Мамай-fest

Музей історії міста
(Дніпродзержинськ,  
просп. Леніна, 39)
V Історико-культурологічний фес-
тиваль присвячений Дню міс-
та Дніпродзержинська. У про-
грамі Мамай-festу виставка 
декоративно-прикладного мисте-
цтва, симпозіум «Історія України 
в сучасному образотворчому мис-
тецтві», підбиття підсумків конкур-
су дитячої творчості, відкриття ви-
ставки «Україна у знаках і симво-
лах». Також відбудуться зустріч з 

письменником Григорієм 
Гусейновим та презентація 
його книжки «Повернен-
ня в Портланд», прес-кон -
ференція режисера Ми-
хайла Іллєнка та перегляд 
стрічки «ТойХтоПройшов-
КрізьВогонь».

із 3 червня1–5 червня
«Мінлива хмарність»

Платформа культурних ініціа-
тив «ізоляція» (Донецьк,  
вул. Світлого Шляху, 3)
Фотовиставка представить проек-
ти восьми художників, які минуло-
го літа побували в Донецьку. «Мін-
лива хмарність» цього міста у пси-
хологічному, топологічному, соці-
ологічному та естетичному аспек-
тах – головна тема досліджень у 
фотосеріях. Під час відкриття за-
ходу відбудеться зустріч-дискусія з 
учасниками проекту. Це 
Нуно Баррозо, Марина 
Блек, Флавія жункейра, 
Гомер, Олександр Стри-
надко, Марко Цитрон та 
Річард Енсетт. Ця виставка 
є завершальним етапом 
програми резиденцій для 
художників, що тривала 
понад рік. 

Матіас Хаусманн,  
Єлєна Ларіна 

Національна філармонія 
України
(Володимирський узвіз, 2)
За підтримки Австрійського куль-
турного форуму до Києва приїз-
дять баритон Матіас Хаусманн і 
концертмейстер Віденсь  ко  го му-
зичного університету Єлєна Ла-
ріна (на фото), які викона  ють 
тво  ри Шуберта, Брамса, Корн-
ґольда та Малера. 2 червня о 

17:00 австрійські музи-
канти запрошують до 
Культурно-освітнього 
центру «Майс  тер-клас» 
(Київ, вул. Лаврська, 
16а) українських вокаліс-
тів і піаністів для участі в 
майстер-класі «Німецька 
пісня-романс XVIII–XIX ст. 
(від Моцарта до Берга)».

CD

«Скрябін». «Радіо Любов»
Поп-продукт як він є: і за своїм саундом, і за месе
джем, до того ж без жодних претензій на те, щоб 
здаватися чимось іншим. Однак, попри свою прос -
тоту, нова платівка легко слухається, а поміж десят
ків її треків немає жодного, який справляв би вра
ження вимученого і штучного. Усе вказує на те, 
що це саме та музика, яку зараз хоче робити Кузь
ма, роль якого тут порівняно з іншими учасниками 
«Скрябіна» помітно зросла. Хай там як хто ставить
ся до цього диска, усі неодмінно оцінять зворушли
ву пісню про маму – найкращий трек альбому.

ДМЦ. «Весна мозга» 
Публіка, що ходить на концерти полтавського ро
сійськомовного рок-гурту, добре знає більшість пі
сень, що увійшли до свіжого альбому. Враження від 
нього якнайкращі: ДМЦ зберегли притаманний їм 
романтичний настрій, щирість і розвинули влас
ний стиль. Другий диск, на відміну від дебютного, 
став дзвінкішим і прозорішим. Лідер формації Ан
дрій Гречаник ще раз нагадав нам, що не лише вміє 
писати дуже влучні тексти пісень, а й разом зі своєю 
командою живе і творить по-справжньому. 

Ulvegr. «Arctogaia»
З погляду стилю й тематики цей альбом є еволю
ційним продовженням означених дебютником орі
єнтирів: нордичний black metal, похмура атмосфе
ра і язичницький містицизм. Кожна складова тут 
виражена дуже солідно, адже музиканти Ulvegr – 
метри харківської метал-сцени. Тих слухачів, що 
оцінили їхню першу платівку, точно не залишить 
байдужими і друга, вихід якої в інтернеті й на CD 
було вирішено дещо розвести в часі: у світове па
вутиння «Arctogaia» вирушила майже місяць тому, 
проте компакти побачать світ лише в червні.

Власне, Вінтерботтом щодо сюжету нічого нового 
не придумав – «Красуня...» є такою собі «Попе
люшкою» навпаки, без хепі-енду, або ледве не 
екранізацією роману Томаса Гарді «Тесс з роду 
д’Ербервіллів». Та у візуальному плані режисер є 
концептуальним: кожний кадр триває по дві – 
п’ять секунд, як у кліпах, що, здається, передає 
швидкоплинність життя, де ми не помічаємо того, 
що повз нас проноситься. Не бачимо, як люди по
руч із нами помирають. Понад те, здається, каже 
Вінтерботтом, нам усе одно.

Ярослав Підгора-Гвяздовський
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У
сі, хто бачив Клер Ломас 7 
травня на фініші цьогоріч
ного лондонського мара
фону (на фото), були вра

жені її силою духу та рішучістю. 
Травмувавшись 2007-го, вона за
лишилася паралізованою від 
грудного відділу хребта до ніг. 
Тож подолати марафонську дис
танцію було неабияким досягнен
ням. Утім, похвали заслуговує не 
тільки спортсменка, а й техноло
гія, яка дала їй змогу це зробити: 
пара біонічних ніг.

«Кінцівки» Ломас сконстру
ював Аміт Ґоффер, інженер з Із
раїлю, теж паралізований. Вони 
функціональні в різних режи
мах: сидіння, стояння, ходіння, 
підіймання та спускання схо
дами – й керуються за допомо
гою клавіатури, прикріпленої до 
за п’ястя. Під час ходи треба ко
ристуватися милицями. Але 
ноги, розроблені доктором Ґоф
фером, допомогли Ломас подо
лати марафонську дистанцію 
(42 195 м) за 16 днів.

Проте цей рекорд незабаром 
може бути побито. Інший інже
нер, Хосе Контрерас-Відаль із 
Х’юстонського університету (штат 
Техас), має навіть кращий про
ект: пара біонічних ніг, які безпо
середньо реагують на сигнали 
мо зку. Ідея керувати машинами 
через силу думки не нова. До
сліди на людях і мавпах пока
зали, що ті можуть рухати меха

нічними кінцівками з великою 
точністю за допомогою програм
ного забезпечення, яке сприймає 
і обробляє сигнали з мозку, що 
надходять на вживлені в нього 
електроди. Проблема підходу в 
тому, що така імплантація – не
безпечна процедура і навіть за 
успішного її проведення, без 
шкоди для пацієнта, дроти від 
черепної коробки до комп’ютера 
можуть стати джерелом інфекції.

Методика доктора Контре-
раса-Відаля дає шанс обійти ці 
труднощі завдяки використанню 
електроенцефалографії (ЕЕГ), 
тобто вимірюванню електричних 
сигналів мозку на шкірі голови. 
Електроди-контакти можна роз
містити на спеціальній шапочці, 
тоді не потрібно жодних хірургіч
них операцій. Такі опосередко
вані сигнали не такі точні, як ті, 
що надходять безпосередньо із 
самого мозку, й, можливо, ними 
не вдасться контролювати такі 
складні рухи, як жести справж
ньої руки. Але досліди із застосу
ванням ЕЕГ допомагали людям 
здійснювати прості операції, 
як-от натискати кнопки на екрані 
комп’ютера, навівши на них кур
сор і клацнувши. Це наштов
хнуло його на думку спробувати 
використати управління на основі 
ЕЕГ для пари механічних ніг. 
Скажемо єдине: в нього це, воче
видь, вийшло. 

Навіть така нехитра справа, 
як поворухнути пальцем ноги, 
вимагає роботи багатьох ділянок 
мозку. У цьому процесі беруть 
участь лобні частки кори (відпо
відальні за прийняття рішень), її 
рухова (контролює м’язову діяль
ність) і соматосенсорна (відпові
дальна за відчуття дотику) зони, 
а також частина тім’яної, що ре
гулює кінестезію (відчуття руху 
тіла, яке утворюють сигнали від 
м’язів та вестибулярний апарат 
внутрішнього вуха). Ретельно 
добираючи необхідні ділянки, 
вчені змогли встановити контакт 
із усіма цими ділянками, застосу
вавши лише 12 електродів.

Наступний крок, над яким 
вони працюють, – це перетво

рити підсумок роботи на чіткі ін
струкції, які зможуть керувати 
парою ніг. Їх виготовляє новозе
ландська компанія Rex Bionics. 
Це частковий екзоскелет, за
вдяки якому користувач здатен 
самостійно стояти й ходити без 
милиць, керований зазвичай 
ручним пультом. Щоб адапту
вати штучні ноги до управління 
за допомогою самої лише думки, 
групі здорових добровольців до
ведеться розгулювати лаборато
рією в шапочці з електродами 
для вдосконалення всього про
цесу. Тоді розпочнеться повно
масштабне випробовування за 
участю групи паралізованих до
бровольців.

Контрерас-Відаль вважає, 
що людям, які втратили можли
вість рухатися внаслідок нещас
ного випадку, досить буде зга
дати, як вони ходили раніше, і 
тоді їм вдасться зробити це 
знову. «Но ги» реагуватимуть 
відповідно. Звичайно, це не
можливо для пацієнтів, паралі
зованих від народження. Але 
вчений сподівається, що його 
винахід допомо же й цим бідола
хам. Вони зрозуміють, щó озна
чає ходити, і після недовгих тре
нувань цього може вистачити, 
щоб забезпечити необхідну ак
тивність мозку.

Контрерас-Відаль та його ко
леги впевнені: якщо тестування 
пройдуть успішно, їхня техніка 
змінить життя пацієнтів з ушко
дженнями хребта. Крім того, її 
можна буде використовувати як 
форму фізіотерапії, щоб допо
могти відновити здатність хо
дити людям після інсульту. А ще, 
звісно, це заощадить чимало гро
шей. Пара біонічних ніг може ко
штувати чимало, аж до $150 тис. 
Але догляд за 25-річним пацієн
том із серйозною травмою хребта 
до кінця життя орієнтовно обі
йдеться в $3 млн. Якщо така лю
дина зможе підводитися, навіду
ватися до крамниці й навіть пра
цювати в одній із шапочок 
Контрераса-Відаля, то і їй, і плат
никам податків житиметься не
зрівнянно краще. 

Знову стати на ноги
Йдуть випробування штучних кінцівок, керованих силою думки
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Олег Коцарев, фото: Анатолій Бєлов

«Український тиждень»

Кожне місто, що вважає себе старовинним, мусить мати легенду про річку, заховану під землею. Байдуже, є там ця річка чи 
нема. Львів, Київ, Париж… Краще, щоб вона протікала під театром. Ось і в Рівному мені розповіли про таку річку. Ми саме йшли 
підвальним переходом під сценою Рівненського академічного українського музично-драматичного театру (фото 6). Навколо була 
абсолютна тиша, тільки згори ледь-ледь чулися звуки репетиції «Сватання на Гончарівці». Із нескінченних кімнат незрозумілого 
призначення протяги час від часу викидали тютюнові запахи. Посеред одного приміщення стояв ящик із піском. Поет Марк, який 
привів усіх сюди, постійно жестами нагадував, що треба поводитися тихіше. Вже перед сходами нагору він зупинив нас і сказав: 
«Отут, під театром, тече річка, давно закута під землю».
Щоправда, інші рівняни, яким про це розповідав, переважно дивувались. А з книжки «Вулицями Рівного» не зовсім зрозуміло, 
чи саме там було стародавнє русло річки. Але я віритиму. Мені подобається ідея волинського Стіксу під фундаментом цього 
сіро-сталінського театру. Поки на його сцені спалахують водевільні пристрасті, а мати повчає доньку, що «нема на світі більшого 
щастя, як з дурнем жити», внизу, у воді, повільно пливуть невідомі потвори і рибалять привиди померлих акторів музично-
драматичного…

Ледь не забув. У цьому театрі я вперше в житті побачив туалет, у якому не вимикається світло.

Підземні води

Десять мейлів 
із Рівного
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У плані архітектури Рівне – це загалом типове радянське місто (фото 1). Тут багато 
цікавих будівель не пережили Другу світову. Серед жертв ХХ століття – дуже ефектний 
палац магнатів Любомирських . А так місто переповнене брудно-бежевими 
«коробками» та охайним приватним сектором.
Але це не означає, що в Рівному нічого подивитися. Симпатична, наприклад, вулиця 
Петлюри (це ж треба, колись вона звалась Аптекарською, точно як провулок у Харкові, 
у якому я народився й виріс :)) з гарними сецесійними будиночками початку минулого 
століття, зокрема й Літературним музеєм Уласа Самчука. На цій самій вулиці – Ляльковий 
театр (фото 8) радянських часів зі стрьомними фігурами казкових героїв на фасаді.
Або дерев’яна Успенська церква (фото 3) на вулиці Шевченка. Її збудували 1756 року. 
Доводилося чути, ніби там колись молився Іван Гонта, знаменитий кривавий ватажок 
Коліївщини. Деякі риси цього храму дуже віддалено відбиваються в обрисах збудованого 
майже на півтора століття пізніше кафедрального Свято-Воскресенського собору. Він дав 
назву головній вулиці міста – Соборній.
У неоготичному костьолі Святого Антонія (кінець ХІХ століття) працює органний зал 
(фото 5). Але це спереду, з фасаду. Ззаду в костьольних підвалах, тобто в криптах, 
міститься інтернет-кафе. Спасибі, що принаймні не зруйнували (щоправда, від храмових 
веж лишилася тільки половина висоти).
А ще Рівне нагадує мережу компактних дворів і переходів.

Застигла радянська і нерадянська музика

Рівне – один із найбільш десовєтизованих обласних центрів. Назви вулиць – нічний кошмар прихильників «Русского міра»: 
Бандери (тут був один із центрів боротьби УПА), Петлюри (фото 9), Хвильового... Купа меморіальних знаків жертвам радянської 
влади. Багато релігійних символів. Є навіть пам’ятник нерадянському письменникові ХХ століття Уласу Самчуку (фото 10), що в 
нашій країні рідкість. І жодних косіорів! Тобто Рівне майже ідеально вписується у стереотипи «стерильної Західної України». А 
водночас у місті є досить активна і помітна переважно російськомовна меншина. Великою мірою вона складається з радянських 
військових та їхніх нащадків, має зовсім не «націонал-демократичні» погляди. Зрештою, навіть у міжвоєнні часи, за польської 
влади, тут була російська гімназія.
Щоб розвинути фантазії про «два Рівних», можна почитати роман Олександра Ірванця «Рівне/Ровно». У його пародійній 
футурології внаслідок геополітичного конфлікту місто є таким собі трьохсоттисячним Берліном, бо поділяється стіною на дві 
частини: «демократичну» і «пострадянську».

У рівненському гідропарку крім чудових верб, несподіваних 
чайок і ставків є приголомшливі паркові скульптури. Тут 
живе щось на зразок жар-птиці та інші казково-міфологічні 
персонажі, дикуваті на вигляд і в занедбаному стані. Але 
головне – крокодил (фото 2). Він суворо стереже один зі 
ставків, а в затінку його зубів бухають гопники.  Неподалік 
є абсолютно наземна і нелегендарна річка Устя. А вздовж неї – 
дитяча залізниця (фото 11). Вона складається з двох станцій: 
одна з двозначною назвою «Партизанська», друга – «Озерна».

Крокодил

Рівне/Ровно

1

2

3
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Я знайшов у цьому місті дві точки сюрреалізму (якщо не рахувати крокодила :)). Перша – арт-кав’ярня «Сальвадор Далі» (фото 4). 
Тут вішаки для одягу зроблено у вигляді виделок, на стелі висить палітра, над входом розмістилася ринва у формі чи то змії, чи 
риби, і взагалі все оформлення виконано в дусі милого м’якого сюру. У «Сальвадорі» часто відбуваються концерти і фотовиставки. 
Друга – якісь загадково гіпертрофовані обсяги торгівлі. Здається, півміста займають два базари, що мало не переходять одне 
в одного, а ще половину – довжелезний підземний перехід із міні-магазинами а-ля київський «Метроград». Треба думати, це 
пов’язано з тим, що Рівне розташоване на досить великому вузлі автошляхів.

Легкий сюр

Окрім «Сальвадора Далі» з-поміж рівненських 
кнайп виділяється «Хобі Паб», переважно пивний 
заклад з елементами «кафе-музею»: по стінах 
можна роздивлятися гроші різних часів і країн, 
марки, плакати, фотографії, розмаїті «предмети 
старовини» тощо. Тут також бувають концерти.
Що ж до справжніх музейних закладів, то є вибір 
від Краєзнавчого музею до Музею бурштину. Є 
в Рівному й галерея, яку різні люди називають 
то найменшою галереєю Західної України, то 
найвужчою галереєю Європи. А офіційна її 
назва – «Щілина». Вона і справді міститься в 
дуже вузькому приміщенні, схожому на щілину, 
найчастіше в ній показують контемпорарі. Втім, 
водиться там і, наприклад, буккросинг.

Музейна щілина 4

5

6
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Хоча Рівне традиційно й належить до міст, які асоціюються з Поліссям, не варто очікувати, що натрапиш тут на якусь поліську 
екзотику. Виразно специфічна хіба що дерев’яна архітектура, але й вона, мабуть, радше волинська. Та й самі рівняни не надто 
ідентифікують себе як поліщуки. По автентику варто рушати далі на північ. Важко сходу відшукати в Рівному й виразні сліди 
польської та єврейської присутності (тривалий час ці два народи переважали в місті). Не кажучи вже про ознаки того, що Рівне 
було столицею німецького окупаційного райхскомісаріату «Україна». Але для цього є книжки з історії, енциклопедії та інтернет. 
Гарної подорожі!

Жодної північної екзотики!

Кажуть, нібито саме рівненські підземні ходи 
фігурують у повісті письменника Володимира 
Короленка «Діти підземелля». Хоча те саме я чув 
у житомирі.

Північ України – край, повний річок, озер (фото 7), 
джерел і боліт. Мабуть, через це тут розташований 
такий рідкісний спеціалізований виш, як «Водник» – 
Національний університет водного господарства та 
природокористування, переведений 1959 ро  ку  
з Києва. До нього їдуть на навчання ледь не з 
цілої країни. А здобувати поширеніші, переважно 
гуманітарні, різновиди освіти самі рівняни часто 
їдуть до Острозької академії.

Не думав, що комусь треба пояснювати 
походження назви міста . Так, друзі, ви вгадали, 
найменування означає, що воно розміщене в 
рівній місцині.

P.S. Щойно прочитав: є версія, ніби малося на 
увазі, що Рівне захищене ровом.

P.P.S. І ще один варіант. За легендою, в давнину 
один пан мав 99 сіл. До красивої цифри 
не вистачало одного, і коли ситуацію було 
виправлено, 100-те село назвали Рівне.

Re: Підземні води

Re: Re: Підземні води

Назва? Шо неясно?
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Богдан  
Буткевич

Валерія 
Бурлакова

Олена  
Максименко

Дмитро 
Вовнянко

ПОТЯГ МОСКВА – КИїВ
Микола купує на станціях «па
лений» айфон, іграшки, цу
керки – подарунки жінці з донь
кою. На Василя в Ковелі чекає 
дружина, хоча в Білокам’яній 
він живе з місцевою жінкою. 
Якщо винайматиме житло, гро
шей надіслати родині не ли
шиться. Дівчина Петра за вісім 
місяців його праці за кордоном 
вийшла за багатого чоловіка. А 
як приїхав – не втрималась, по
вернулась. Але Петро знову на
довго їде на заробітки, йому 
страшно… «А ти чого до Москви 
їздила?» – питають у мене. – «У 
мене там хлопець. Не може 
знайти нормальної роботи в 
Україні через російське грома
дянство». – «То переїдь туди! 
Там знаєш які зарплати!» – що
разу радять ті, хто щойно зізна
вався, що майже ненавидить 
Москву… «Та ні, дякую». 

ТРИМАТИСь ЗА МУЗИКУ
У моєму телефоні постійно 
глючить вхід для навушників. 
Коли не рухатися, то ще ні
чого. Але якщо йдеш, дово
диться тримати мобілку в руці 
й притискати штекер, щоб не 
відходив. Незручно, дратує, 
але не вистачає часу віддати в 
ремонт. Однак через ці нега
разди якось знову почав ціну
вати прослуховування му
зики. Бо коли постійно змуше
ний носити в руках джерело, з 
якого до твоїх вух іде звук, по
ступово виникає враження, 
що тримаєш музику за пульс і 
ще більше відчуваєш її. А ще 
прокидається ностальгія за 
«бумбоксами» та бобінни
ками, які вже своїм виглядом 
зачаровували і обіцяли свято 
саунду. Хоча все-таки най
краще відчуття – це грати са
мому.  

ЗАРИТі ТАЛАНТИ
Приїхали з родиною на свято 
до села, де нас навідала сусідка 
Люся. Без церемоній усілася за 
стіл, затребувала «хліба й видо
вищ», себто почастунку і спілку
вання. Кожне слово колоритної 
гості супроводжувалось вишука
ними триповерховими лайли
вими зворотами. Коли, перехи
ливши чарку, Люся завела пісню, 
взяли дрижаки. Чистий високий 
голосище, від якого, здавалося, 
трісне скло. Щоправда, в реперту
арі переважно шансон, та вбогість 
тексту перекривалася силою го
лосу. «Тре’ подзвонити тому кро
кодилу (чоловікові) – мо’, вмер 
уже, дак корову різать прийдеть-
 ся!» – з неперевершеною інтона
цією бідкалась сусідка. Яскра  ва 
акторка, яка зариває свій потен
ціал із картоплею, доглядаючи 
чоловіка-п’яницю й синів. Скіль-
 ки таких?.. 

Анна  
Корбут

МРійНИЦі
Днями знайома з Англії спіл
кувалася з українками віком 
від 16 до 22 років для соціоло
гічного дослідження. Із 15 ді
вчат жодна не могла говорити 
без перекладу. На запитання 
«Чи плануєте залишитися в 
Україні?» майже всі відказали, 
що тут немає перспектив, тому 
мріють виїхати до Європи або 
США. Опісля прихильниці емі
грації додавали, як їм хотілося 
б вільно розмовляти англій
ською. У відповідь на «Чому не 
вивчити?» прозвучало: «Стіль-
 ки зусиль треба!» Це нагадало 
мені давній сон, де росли де
рева з грошима і хлібом. Тоді, 
уві сні, я знала: це пекло. Іноді 
здається, що чимало нашої мо
лоді саме так бачить обітовану 
Європу чи США. 

КАЗКА ПРО БАНДУРИСТА
Столітті десь так у XVII тор
гівці арабськими скакунами 
вирішили, що їхніх коней має 
вихваляти відомий вуличний 
бандурист. До придворних 
співаків, які тішили слух 
вельможних панів постійно, 
всі вже звикли. Уславлення ж 
рисаків іще й бандуристом, 
якого раз по раз також кли
кали до панських маєтків, му
сило вплинути на слухачів на
багато краще. Але що може 
сказати про коня людина, яка 
на ньому ніколи не їздила? 
Саме тому бандуриста притя
гли до купців, нагодували, ви
дали жеребця та віз сіна й на
казали за тиждень повернути 
коня туди, де взяв. Певно, 
саме так відбувся перший 
тест-драйв. 

ТеЗКИ
Сиділи-балакали: один – ні
мець, другий – українець. 
Один Андреас, другий Андрій! 
Перший був охрещений іще 
немовлям, жив у побожній ро
дині, змалку знав молитви та 
псалми, був служкою в церкві. 
Другий – охрещений на квар
тирі у священика у 14 років та
ємно, почав ходити до храму 
лише у 18, дитиною вивчав 
не молитви й псалми, а гімн 
СРСР, принципи демократич
ного централізму, клятву піо
нерів і ще багато чого совко
вого. Отак-от вони сиділи й 
розмовляли – спершу про 
життя, а потім про Бога. Один 
зауважив: «Я сумніваюся в 
тому, що він існує...» Другий 
сказав: «Я точно знаю, що 
він є!»  

Андрій  
Єрмоленко

НАш ТИЖДЕНЬ| 
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