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Тільки футбол

П
еремогу над шведами святкувала вся країна – 
забулися негаразди, патріотичні почуття били 
через край. Очікувано, що влада, яка стрімко 
втрачає підтримку навіть свого ядерного електо-

рату через бездарну політику, тепер усіляко намагається 
використати Євро як привід для власного піару напере-
додні виборів. Однак емоційні стрибки Януковича на ста-
діоні, ходіння в народ (до фанатів) Азарова навряд чи 
додадуть їм рейтингу. Україна таке вже бачила: напри-
кінці 1990-х і на початку 2000-х на піку успіхів «Динамо» 
і збірної, очолюваної тоді Віктором Медведчуком та Гри-
горієм Суркісом, СДПУ(о) всіляко намагалася конверту-
вати футбольні досягнення в політичні дивіденди, однак 
у парламентських перегонах за колосального адмінре-
сурсу есдеки здобули 4–6% голосів, а президент ФК «Ди-
намо» Суркіс так і не виграв виборів мера Києва. Радість 
за перемогу збірної України у матчі з командою Швеції 
була щирою, й ніхто, окрім професійних інтернет-тролів, 
і не прагне зарахувати ї ї до «покращення життя» у вико-
нанні регіоналів.

Фото: REUTERS

Продовження теми на стор. 6–8
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Тиждень 
в історії

У Женеві підписано 
протокол про заборону 
застосування на війні 
отруйних газів та 
біологічних засобів

Ухвалено демо  - 
  кратичну Консти -
туцію Естонської 
Республіки, що 
діяла до 1933-го

Російський 
імператор 
Ніколай II 
розпустив 
ІІ Державну думу

15 червня 1920 року 16 червня 1907 року 17 червня 1925 року

Х
то винен? Як завжди, невістка. Непідробна й 
абсолютно загальна, незалежно від політич
них уподобань, радість із приводу перемоги 
над шведами в першому матчі ніяк не пере

креслює того факту, що надії, які покладалися на 
Євро-2012, не справдилися. Перераховуємо споді
вання: а) покращення міжнародного іміджу Укра
їни; b) залучення іноземних інвестицій; c) вдоско
налення інфраструктури – як спортивної (стаді
они, тренувальні бази), так і загальної (дороги, 
транспорт, готелі, громадське харчування); d) при
ваблення платоспроможних гостей – спершу фа
нів, а згодом туристів. Про перші три пункти пого

воримо трохи згодом, а останнє завдання, схоже, 
вже зірвано: за неофіційними даними (а хто ж вам 
розкриє офіційні?), до країни прибуло близько 
40 тис. уболівальників замість 800 тис., як очікува
лося. Порожні цілі сектори на «Донбас Арені» під 
час зустрічі англійців із французами підтверджу
ють цю підозру. В чому голова Донецької міськради 
уже встиг звинуватити журналістів, мовляв, це 
вони відлякали іноземців. Авжеж, невістка…
Варто уточнити: зловтішатися з негараздів своєї 
країни, хай навіть через неприязнь до її тимчасо
вої адміністрації, я вважаю негідним і ганебним. 
До того ж оцінка успішності/неуспішності того чи 
іншого заходу завжди суб’єктивна. Не виключа
ємо, що серед іноземних уболівальників буде чи
мало таких, яким загальна дружня атмосфера і 
дешеве пиво (щоправда, не скрізь – у багатьох ки
ївських пабах під час Євро воно коштує навіть до
рожче, ніж у тій самій Швеції) компенсують побу
тові негаразди і які повернуться додому цілком за
доволеними перебуванням на чемпіонаті. Ми ж 
згадуватимемо наші проколи й звичну необхід
ність червоніти перед іноземцями. За шведський 
кемпінг на Трухановому острові, який доводили 
до мінімально прийнятного стану під брехливі пе
реможні рапорти; за захмарні апетити таксистів, 
які й до того не відзначалися вегетаріанськими 
схильностями; за ціни в готелях, які змусили обу
ритися навіть президента УЄФА; за асфальт, який 
чомусь почав лускати якраз напередодні дня «Д»; 
за нові «потьомкінські дєрєвні», ефектні, але ні
кому не потрібні (або, може, й потрібні колись у 
принципі, тільки не тепер); за міліціонерів, які на 
запитання англійською, де можна купити мапу 
Києва, відповідають: «Ноу проблем. Метро там»… 
Хто вірить, що величезний Донецький аеропорт 
імені Сєрґєя Прокоф’єва стане транзитним цен
тром? Навіть під час такої масштабної події, як 
Євро, він зяє пусткою. Звідки візьмуться ті 5 млн 
пасажирів на рік, на яких він розрахований, якщо 
досі було вшестеро менше? А блискучий міжна
родний термінал D у Борисполі? Якщо його буду
вали до чемпіонату, то чому експлуатація поч -
неться аж у серпні? Ні, ви поясніть!

У Сирії загинули в 
сутичках троє солдатів 
урядових військ і 23 мирні 
жителі

У п’яти областях 
України через дощ 
і пориви вітру було 
знеструмлено 
67 населених пунктів

У Варшаві 
урочисто відкрито 
футбольний 
чемпіонат  
Євро-2012

7 червня 8 червня 9 червня

Європа, але ду-уже східна…

на часі|тЕнДЕнЦіЇ тижня
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У Нью-Джерсі 
(США) відбувся 
перший в історії 
бейсбольний 
матч

Народився Юрій 
Кондратюк (Олександр 
Шаргей), український 
інженер-конструктор

Англо-гол  ландські 
та прус  ські війська 
перемогли 
Наполеона біля 
Ва  тер  лоо

18 червня 1815 року 19 червня 1846 року 20 червня 1837 року 21 червня 1897 року

Вікторія стала 
королевою  
Великої Британії

Так, після 1 липня життя триватиме. Ми залишає
мося зі своїми спогадами про сильні футбольні 
емоції, а також із дорогами, останні дірки яких ла
тали під дощем, тож вони невдовзі неминуче вилі
зуть знову, і незручними потягами, які зіпсували 
весь інший розклад, тому тепер із Києва до Харкова 
можна дістатися на кілька годин швидше (якщо 
пощастить і Hyundai не зламається), натомість із 
Ніжина до Києва замість години, як колись, дово
диться їхати чотири… Далі, що там по пунктах? Ін
вестиції? Та облиште, за клятої помаранчевої 
влади в економіку України щомісяця надходило 
з-за кордону близько мільярда доларів аж до самої 
кризи, нині – $5 млрд на рік, причому значна час
тина припадає на Кіпр та інші офшори (себто це те, 
що було вкрадено в Україні, а тепер повертається у 
відмитому й парфумованому вигляді). Зрештою, 
назвіть хоча б одну багатомільйонну інвестицію в 
наш актив за участю іноземної компанії за остан
ній рік. І це під час підготовки до Євро...   
Ну а що стосується репутації країни, то схоже, що 
нинішні очільники держави до кінця не розуміють 
зміст цього поняття. Безумовно, Янукович не міг не 
помітити, що Меркель на саміті пройшла повз і не 
привіталася, але це реакція на рівні фізіології. Ну 
неприємно, але поки що не зачіпає шкурних інте -
ресів. За великим рахунком, головна пастка для 
влади в тому, що їй, по суті, було б вигідно взагалі 
не привертати уваги до своєї країни. Геть зовсім, 
хай лишається чорною плямою. Щоби поточна 
практика політичної помсти й економічного маро
дерства не опинялася у фокусі чужої преси. Щоби 
грядущі передвиборчі маневри й маніпуляції зали
шалися внутрішніми проблемами. Не чіпайте нас, 
самі порозуміємося, самі все розхапаємо. А тут, ба
чите, шведські фани вимагають свободу Юлі, євро
чиновники відмовляються приїхати на Євро навіть 
у приватному порядку, а ще й журналісти кляті ка
ламутять воду: бач, собаки їх турбують, бач, 
політв’язні, поганий сервіс за захмарними цінами…
Чемпіонат розглядався не в останню чергу як ци
вілізаційний проект: наблизитися до Європи, 
підкреслити єдність із нею, стати її частиною, 
врости в неї. А за попередніми підсумками Укра
їна внаслідок совкових підходів нинішніх мож
новладців до вирішення «сєрйозних вопросов» 
підтвердила свою безперечну (поки що) належ
ність до зовсім іншого світу. Третього.

Юрій Макаров

Газпром іде
У Газпромі шукають компенсаторів зменшення закупівлі НАК «Наф -
тогаз України» російських вуглеводнів, готуючись до масштабного 
розширення прямих постачань свого палива на український ринок 
через призабутий Газпромзбут. На річних зборах акціонерів газового 
монополіста запропоновано схвалити підготовку «Інвестиційного за
думу розширення діяльності ТОВ «Газпромзбут Україна» і присут
ності компаній групи «Газпром» на нашому внутрішньому ринку че
рез створення мережі паливно-заправних 
станцій, підприємств зі скраплення газу і стан
цій з виробництва електричної та теплової 
енергії, а також «визначення інших перспек
тивних напрямів діяльності». Два роки тому 
«Газпромзбут Україна» вже виявляв інтерес до 
придбання автомобільних газонаповнюваль
них компресорних станцій на території нашої 
країни, а також планував почати розбудову 
інфраструктури для реалізації скрапленого 
газу. Проте тоді відповідні наміри не було реа
лізовано. Поновлення розмов про розширення 
збуту російського блакитного палива в Україні 
безпосередньо через «доньку» Газпрому може 
свідчити про ціну, яку, на думку Кремля, ми 
маємо заплатити в обмін на зменшення обсягів 
його закупівель Нафтогазом. 

Вибух у дніпро пет  - 
  ров  ському трам  ваї. 
Причина: необе -
режне поводження 
з вибухівкою

Аварійна посад-
ка під Києвом лі-
така Української 
школи пілотів: 
п’ятеро жертв

Марш мільйонів-2 у 
Росії. На вулицю вийшли, 
за різними даними, від 
20 тис. до 100 тис. осіб

10 червня 11 червня 12 червня
Екс-президента Тунісу 
Зіна аль-Абідіна 
бен Алі заочно 
засудили до 20 років 
ув’язнення

13 червня

Знову об’єднуються
За інформацією джерел Тижня в КОДі, нещодавно відновилися 
переговори об’єднаних із партією «УДАР Віталія Кличка» про ко
ординацію кандидатів спільного мажоритарного списку. Раніше 
основ  на розбіжність полягала в тому, що «Батьківщина» і «Фронт 
змін» наполягали на квотному принципі розподілу округів, а 
«УДАР» – на проведенні попередніх праймеріз і висуненні найрей
тинговіших кандидатів незалежно від їхньої партійної належнос
ті. Проте останнім часом рейтинг політсили Кличка швидко зрос
тає (наприклад, за даними КМІС, майже вдвічі з початку року), тоді 
як об’єднані втрачають підтримку після того, як було ухвалено рі
шення про формування спільного списку на базі «Батьківщини». 
Останні соцопитування фіксують співвідношення рейтингу «УДА
Ру» та об’єднаних як 2:3, що позбавило сенсу наполягати на квотно
му принципі. Водночас у КОДі виникла потреба знайти оптимальну 
мотивацію для того, щоб відмовляти у праві на балотування окре
мим кандидатам від різних політичних сил, яких традиційно вия
вилося більше, ніж завжди. І з цією метою об’єднані, схоже, виріши
ли таки скористатися принципом попередніх праймеріз. 
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Песимізм зі Сходу
Якби вибори відбулися зараз, до парламенту потрапили б п’ять політсил, засвідчує 
опитування Київського міжнародного інституту соціології: Партія регіонів (27,7%), 
об’єднана опозиція «Батьківщина» (26,3%), «УДАР» (15,5%), комуністи (9,8%) та 
«Свобода» (5,1%). Водночас готових іти на дільниці українців наразі небагато – 55%, 
найпасивнішим є Схід країни – там голосувати готові близько 44% громадян. Раніше 
електорат цього регіону був найактивніший. Зокрема, у другому турі президентських 
перегонів 2010 року явка на Донбасі становила 70%, і абсолютна більшість тоді 
проголосувала за Януковича. Тож небажання йти на парламентські вибори-2012 
переважної частини тамтешніх жителів, яке фіксують останні опитування соціологів, 
підтверджує загальну тенденцію обвального падіння довіри до нинішньої влади 
з боку її «ядерного» електорату на Сході. За даними КМІС

Кількість осіб, готових прийти на вибори

Захід      
Центр    
Південь 
Схід       

64% 55%

56%

44%

400 млрд грн 62 злочини400 млн грн із бюджету
витратять на агітаторів Партії регіонів. 
Документ, що підтверджує цю інфор-
мацію, оприлюднив громадянський рух 
«Спільна справа»

перерахували українські банки  
в офшорні зони та на Кіпр за останні 
два роки

сталися в Україні останнього року 
на ґрунті расової чи національної 
дискримінації. Дані Харківської 
правозахисної групи

ДМиТРО ТАБАчНиК
хвалиться русифікацією
«Ми перестали 
нав’язувати регіонам 
підручники непотріб-
ною (українською. – 
Ред.) мовою», – ска-
зав міністр осві-
ти України на зустрі-
чі з російськими (!) 
вчителями. 

5 ОБЛич МАйЖЕ СЕРйОЗНО

ОПиТУВАННя

КОСТяНТиН ГРищЕНКО
заплутався в гімнах
Голова МЗС на прийомі до Дня 
РФ прослухав «рус-
скую народную пєс-
ню» «Ще не вмер-
ла Україна». За-
певняє, що пісню 
чув, але вже після 
офіційного Гімну 
України.

ВЛАДА ЛиТОВчЕНКО-
ПРОКАЄВА  
стала обличчям Лаври
Колишню модель, відо-
му відвертими фото-
сесіями, затверди-
ли на посаді рад-
ника гендиректора 
Києво-Печерської 
лаври.

ТОМІСЛАВ НІКОЛич
образив сусідів
Лідери чотирьох балканських кра-
їн (колишніх республік 
Югославії) бойкотува-
ли інавгурацію ново-
го президента Сер-
бії, бо той запере-
чує геноцид мусуль-
ман у Сребрениці 
1995 року.

ОЛЕКСАНДР ЛУК’яНчЕНКО
знайшов крайніх 
У тому, що до Донецька приїздить 
мало англійських фана-
тів, мер міста звинува-
тив ЗМІ, які, на його 
думку, поширюють 
неправдиву інформа-
цію про шахтарську 
столицю.
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Продовження теми на стор. 30

Песимізм зі Сходу
Якби вибори відбулися зараз, до парламенту потрапили б п’ять політсил, засвідчує 
опитування Київського міжнародного інституту соціології: Партія регіонів (27,7%), 
об’єднана опозиція «Батьківщина» (26,3%), «УДАР» (15,5%), комуністи (9,8%) та 
«Свобода» (5,1%). Водночас готових іти на дільниці українців наразі небагато – 55%, 
найпасивнішим є Схід країни – там голосувати готові близько 44% громадян. Раніше 
електорат цього регіону був найактивніший. Зокрема, у другому турі президентських 
перегонів 2010 року явка на Донбасі становила 70%, і абсолютна більшість тоді 
проголосувала за Януковича. Тож небажання йти на парламентські вибори-2012 
переважної частини тамтешніх жителів, яке фіксують останні опитування соціологів, 
підтверджує загальну тенденцію обвального падіння довіри до нинішньої влади 
з боку її «ядерного» електорату на Сході. За даними КМІС

Кількість осіб, готових прийти на вибори

Захід      
Центр    
Південь 
Схід       

64% 55%

56%

44%

На 20%На $92 млн
тбіліський міський суд 
оштрафував опозиціонера-
мільярдера Бідзіну Іванішвілі за 
підкуп виборців

скорочує обсяг премій Фонд 
Нобеля через економічну кризу. 
Із 10 млн шведських крон вони 
поменшають до 8 млн ($1,1 млн)

К
иївській владі останнім часом катастрофічно не щастить. 
Халепи переслідують її із заздрою регулярністю. Після про
ведення блискучої операції з усунення від керма міста мо
лодої команди Черновецького не зовсім молода команда 

Попова з таким запалом кинулась розгрібати авгієві стайні сто
лиці, що, здавалося, Київ нарешті засяє, як пектораль. Ентузіаз
му біло-блакитному кандитату в мери не бракує, і його куратори 
з Банкової начебто ним задоволені, от тільки вищі сили, здається, 
заважають. У Києві, що дощ – то стихійне лихо, що вітер – то кі
нець світу. Дерева падають, машини плавають. Утім, якби не всі ці 
природні катаклізми, то довелося б пояснювати, чому щойно по
кладений асфальт у самісінькому центрі міста раптом провалюєть
ся і з-під нього валить гаряча пара. І що прикметно – це стається 
скрізь, де докладено майстерних рук київської влади. Або, здавало
ся, що заважало якісно відремонтувати Андріївський узвіз? Нічого. 
Тільки от відразу після пафосного відкриття вулиці (звичайно ж із 
Поповим!) бруківка розлазиться, з’являється нерукотворний фон
тан. Або розв’язка біля моста Патона вартістю 175 млн грн (!) – без 
ста грамів не розберешся. Звичайно, можна ще списати всі ті нега
разди на глобальне потепління, економічну кризу, журналістів чи 
традиційно на помаранчевих. А ще в усіх бідах столичних градона
чальників можуть бути замішані вищі сили. Адже, почалися вони 
в акурат тоді, як регіонали правдами-неправдами відпровадили на 
примусовий відпочинок всенародно обраного київського «космо
навта» Леоніда Черновецького. Чи не наслав якесь страшне про
кляття ображений на нову столичну владу? 

Роман Малко
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Совок і Євро  
• Попри європейську сутність Євро-2012, його 
українська частина почасти нагадує про радян
ські підходи і стандарти нинішньої влади, що ви
кликає недвозначні аналогії 
з Олімпіадою-1980. На кож
ному в’їзді до Києва досі сто
ять олімпійські ведмеді тра
диційних показних форм 
made in USSR. Совкова есте
тика не оминула і нові спор
тивні символи, які з’явилися 
на вулицях українських міст, 
що приймають Євро: костру
баті кулі виконані в дизай
ні футбольних м’ячів, якими 
грали ще за совка, а не тих, 
що є офіційним символом 
Євро-2012.
• За формою неминуче 
йде і зміст. Пафосні пре
зентації швидкісних потя
гів Hyundai та нових тер
міналів аеропортів затьмарені реаліями нашо
го транспорту: 11 червня в київському аеропорту 
«Бориспіль» було затримано приліт та відліт 16 
рейсів, а чи не кожен рейс корейських «диво-
потягів» супроводжується як не запізненням, 
то дрібними аваріями: так, через поломку по
їзда 10 червня пасажири так і не потрапили до 
львівського вокзалу: Hyundai став, а люди доби
ралися далі автобусами. 
• На думку відразу спадає «проводніца второго 
девятого вагона» радянського сатирика Задорно
ва, особливо коли йдеться про «неіснуючий кем
пінг під Харковом», за проживання в якому за
платили вболівальники з Нідерландів. Та найці
кавіше, що місцеві правоохоронці наполягають: 
кеміпнг таки був, просто іноземцям не сподоба
лися умови, от вони й здійняли бучу...
• Якщо іноземців, як, наприклад, у Києві селять 
у спартанські табори, то зрозуміло, що зі спів
вітчизниками влада 
й поготів не церемо
ниться. Наприклад, 
міліціонерів, які приї
хали з Кременчуга до 
Харкова охороняти 
громадський порядок, 
поселили у напівзруй
нованій і жодним чи
ном не придатній до 
життя казармі. 
• Найбільш совковим 
з-поміж українського 
політикуму виявився Азаров, який перейняв у 
радянських партократів моду «ходити в народ», 
час від часу навідуючись у київську фан-зону і 
паралельно з хряком Фунтиком пророкуючи 
результат матчів. Тут Микола Янович показав 
себе справжнім майстром штампу: зі шведами 
він бився об заклад на пляшку пива, з францу
зами – на пляшку коньяку. Вочевидь, у прогно
зах щодо Англії на кону буде віскі. 

Прокляття 
«космонавта»
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кою ЗМІ інформацією, депутат 
Юрій Одарченко гостро роз
критикував Коже  м’я  кіна й за
жадав від нього написати за
яву про складання пов  но -
важень голови фракції. Однак 
генерал швидко взяв ситуацію 
під контроль, став апелювати 
до авто  ритету ув’язненої Ти -
мо  шен  ко і домігся того, що 
більшість присутніх на засі
данні підтвердили йому свою 
лояльність. 

Втім, питання, хто керує 
«Батьківщиною», лишилося від
критим, як і те, чого очікувати 
від майбутньої об’єднаної опо
зиції з такими очільниками. 
Адже проблема може не обмеж

уватися окремими особами, а 
охоп  лювати групу людей, роз
ставлених на ключових поса
дах. Сам Яценюк, коментуючи 
по гарячих слідах причини 
здачі регіоналам закону про ру
сифікацію України, заявляв, 
що шокований зривом плану 
протидії владі й нічим, окрім 
зради, пояснити цього не може. 
Схоже, Арсеній Петрович почи
нає усвідомлювати, що об’єд -
нання з «Батьківщиною», до 
якої він, власне, влився сам і 
змусив влитися свою команду, 
не виключено, виявиться знач
 но небезпечнішим порівняно з 
тими загрозами, яких він очі
кував раніше. Адже замість 

П
роцес інтеграції Арсенія 
Яценюка та його сорат
ників із «Фронту змін» до 
«Батьківщини» три  ває. 

Тим часом останні події в пар
ламенті викликають чимало 
питань щодо його здатності 
конт  ролювати ситуацію в об’єд -
наній опозиції, за дії якої він у 
будь-якому ра  зі буде політично 
відповідальним. 

Мовні голосування 24 
трав    ня та 5 червня змусили 
засумніватися у справжній 
ролі голови фракції БЮТБ Ан
дрія Коже  м’якіна як огляда
чів, так і рядових опозиціоне
рів. Наступного дня під час її 
засідання, за поширеною низ

час доводити свою 
спроможність
Єдиний шанс зберегти перспективу загальнонаціонального лідера для 
Арсенія Петровича – очищення очолюваної ним об’єднаної опозиції 
від людей, які обслуговують олігархічні та антиукраїнські інтереси

Автор:  
Олесь 

Олексієнко

У прагненні лаврів 
єдиного лідера 
об’єднаної опозиції 
Яценюк потрапив в 
оточення, яке здатне 
поставити хрест на 
його політичному 
майбутньому
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КАДРОВА ПОЛІТиКА 
ОБ’ЄДНАНОї ОПОЗиЦІї 
ЗАГРОЖУЄ НОВиМи 
ТУШКАМи

сподіваного завоювання обез
головленої владою партії та пе
ретворення на лідера єдиної 
опозиції він потрапляє в за
лежність від людей, місія та 
цілі яких невідомі.

щО БУЛО НАСПРАВДІ 
5 чЕРВНя
Про розвиток подій всередині 
парламенту під час розгляду го
резвісного закону сказано чи
мало, і ситуація тут зрозуміла: 
пан Кожем’якін провалив на
чебто серйозно розроблений 
план щодо недопущення його го
лосування (див. Тиждень, № 
23/2012). Цікаво, що згодом у ме
діа стали з’являтися дивні матері
али з метою перекладання відпо
відальності на голову Верховної 
Ради Володимира Литвина, який, 
мовляв, порушив регламент. На
справді присутні у ВР кореспон
денти низки ЗМІ включно з жур
налістом Тижня підтвердили, 
що порядок голосування різних 
питань був відомий заздалегідь. 
Версія про «поганого» Литвина і 
«хорошого» лідера фракції БЮТБ 
не витримує критики, зокрема й 
з огляду на психотип спікера: він 
здатний підіграти по-дрібному, 
але ніколи не ризикуватиме 
стати на чийсь бік у серйозній грі 
з високими ставками. Отже, все
редині парламенту серйозної гри 
не було, був театр, що цілком да
вало змогу голові ВР відіграти 
свою другорядну роль.

За інформацією джерел 
Тижня, ролі між владою та 
опозицією були розписані на 
двох і за ме  жами Верховної 
Ради. Так, представники БЮТБ, 
причетні до організації акції 
протесту біля ВР, уже зранку 5 
червня володіли точною інфор
мацією щодо пла  ну розташу
вання мітингувальників ПР та 
ліній розміщення підрозділів 
міліції. План передбачав, що 
частину прихильників біло-
синіх звозять до Верховної Ради 
протягом ночі й рано-вранці 5 
червня, де вони мирно (але, всу
переч закону, без перешкод із 
боку міліції) займають заздале
гідь визначений периметр на
вколо її будівлі. Після цього пра
воохоронці встановлюють кор
дон навколо зони, де розташува
лася регіональна публіка, на
чебто задля розділення мітин
гувальників із протилежних та
борів. Такий план мав задоволь
нити всі сторони: керівництво 

держави показує, що його дії 
підтримує частина народу; крім 
того, ухвалення закону відбува
ється демократично, з піснями, 
але без побоїща; правоохоронці 
зовсім не блокують парламент 
від противників закону, а лише 
охороняють громадян з обох та
борів від сутичок одних з ін
шими; опозиція... дістає краси
вий шанс умити руки, мовляв, 
«злочинна влада» нас випере
дила, не проривати ж нам тепер 
міліцейські кордони, за якими 
стоять теж українці. Звичайно, 
опозиція «не здогадалася» ви
передити регіоналів і зайняти 
зони безпосередньо біля Верхо
вної Ради ще з ночі. План було 
реалізовано на 100%.

РОДОМ ІЗ КГБ
Андрій Кожем’якін народився 
1965 року в Одесі в родині офі
цера КГБ, в майбутньому одного 
із засновників СБУ та генерал-
лейтенанта служби Анатолія 
Кожем’якіна. В інтерв’ю «Цен
зор.нет» у грудні 2006-го він за
являв: «Я із сім’ї спадкових че
кістів і пишаюся цим… До 1991-
го батько в КГБ працював по 
«п’ятій лінії» (боротьба з підрив
ними ідеологічними центрами і 
т. ін.) на Західній Україні… Для 

мене в житті він був і залиша
ється великим авторитетом… як 
професіонал спецслужби. Я за
вжди прагнув бути схожим на 
нього». З 1986 року Андрій Ана
толійович служив на ЧФ у ди
версійних частинах підводни
ків. У 1988-му закінчив школу 
КГБ в Новосибірську, після чого 
продовжував службу в Севасто
полі уже в «особливому відділі». 

Батько Андрія Анатолійо
вича стояв біля джерел й очолив 
засноване у 1991-му Головне 
управління боротьби з коруп
цією та організованою злочин
ністю в щойно створеній СБУ. 
Відтоді і його син покинув ЧФ та 
перейшов на роботу до Служби 
безпеки, де вже за десятиліття 
доріс до посади полковника 
(2002-й), а після смерті батька 
2005-го очолив антикорупцій
ний відділ. Того самого року він 

уже став генерал-майором. Саме 
тоді СБУ нетривалий час очолю
вав Олександр Турчинов, з від
ставкою якого пішов зі служби в 
політику і Кожем’якін. Саме з 
його ім’ям часто по  в’я  зують фор
мування внутрішньої служби 
безпеки в «Батьківщині», що ві
діграла не останнє місце у зміц
ненні позицій тандему Турчи
нов – Кожем’якін і врешті ство
рила передумови для встанов
лення їхнього конт  ролю над 
нею. Провідну роль у згаданому 
тандемі природно відводили 
фактичному спів  засновникові 
«Батьківщини» Олександру 
Тур  чинову, проте з огляду на по
дії останнього часу не можна 
цілковито виключати, що справ
жнім «ведучим» у підсумку є 
саме «спадковий чекіст», який 
при цьому, можливо, ще й не 
остання ланка.

Не виключено, що це лише 
збіг, однак родинні стосунки, не
хай, на перший погляд і досить 
опосередковано, можуть пов’я -
зувати Андрія Кожем’якіна з на
ближеними до російського керів
ництва людьми. Його донь  ка Да
рина з 2007 року одружена з Ро
маном Коржем, який є представ
ником російської юридичної 
фір  ми «Барщевский и Партнеры» 
в Києві. Її засновник – відомий 
своїми близькими зв’язками з 
кремлівським керівництвом, ко
лишній представник уряду РФ в 
низці інституцій Міхаіл Барщєв
скій, який, зокрема, спільно з Бо
рісом Ґрізловим та Сєрґєєм Міро
новим у грудні 2007-го став од
ним із ініціаторів висування на 
посаду технічного президента 
РФ Дмітрія Мєдвєдєва. 

Водночас не все до кінця 
зрозуміло й у відносинах Ан
дрія Кожем’якіна з Банковою. 
Владислав Ярцев, чоловік його 
сестри Вікторії, нещодавно став 
об’єктом кримінального пере
слідування. Обіймаючи посаду 
заступника голови Солом’ян -
ської РДА в місті Києві, у лю
тому 2011-го він був затрима
ний за підозрою в одержанні 
хабара у розмірі 50 тис. грн. У 
березні поточного року в інтер
неті з’явилася інформація ано
німних джерел в Адміністрації 
Януковича, які стверджували, 
що Андрій Кожем’якін особисто 
відвідував Банкову для досяг
нення домовленості про за
криття справи свого зятя. За мі
сяць, у квітні 2012-го (більш як 
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через рік після її порушення), 
Владислава Ярцева справді ви
правдали «у зв’язку з відсут
ністю складу злочину». Чому 
від моменту порушення справи 
до її закриття минуло стільки 
часу? Чи пов’язано це з тим, що 
лише в грудні 2011-го Андрій 
Кожем’я  кін був обраний голо
вою фракції БЮТБ у парламенті 
й саме від нього знач  ною мірою 
стали залежати дії бютівців у 
Верховній Раді?

чУЖА ІДЕНТичНІСТь
Разом із тим в Андрія Ко -
жем’якіна немає підстав відчу
вати докори сумління через 
здачу державної мови чи, ска
жімо, ратифікацію Харківських 
угод у 2010 році. Він уособлює те 
коло бютівців, для яких питання 
української мови, як і інших ба
зових підвалин національної 
ідентичності, зокрема власної 
історії, залишалися чужими. 
Сво  го часу він, по-суті, репре
зентував внутрішню опозицію  
і зовнішньополітичному курсу 
Юлії Тимошенко, коли не прихо
вував, що виступає за нейтраль
ний статус України, та відкидав 
євроатлантичну інтеграцію. 

Спадковий офіцерський кор
пус КГБ був елітою совка, у якої 
сформувалася власна оригіналь-
 на ідентичність, що не мала і не 
могла мати нічого спільного з 
національними рисами та цін

ностями народів, котрі боролися 
проти окупаційного тоталітар
ного режиму. «Чекісти» нале
жали до привілейованої касти, 
чи не найбільше асимільованої і 
в ментально-культурному сенсі. 
У спецслужби держави, на від
міну від її партноменклатури, 
було значно менше умов для 
збереження навіть національ  но-
республіканського розподі  лу. 
Крім того, крах СРСР став для 
них значною мірою особистіс
ною трагедією, яка знищила їх
ній привілейований статус. Од
нак Яценюк, своєю чергою, не 
може не розуміти, що це не відо
бражає реальних настроїв укра
їнського суспільства, принаймні 
тієї його частини, яка становить 
електо  раль  ний кістяк об’єд -
наних. Адже саме він буде зму
шений відповідати за них по
дальшою втратою підтримки 
громадян. 

щОБ ПЕРЕМОГА ОПОЗиЦІї 
ЗНОВУ НЕ ОБЕРНУЛАСя  
ПОРАЗКОЮ СУСПІЛьСТВА
Важливо, щоб перемога опозиції, 
яка щоразу обходиться суспіль
ству в дедалі вищу ціну, знову не 
виявилася поразкою. Щоб наявна 
нині загроза приведення до ВР 
нових тушок на кшталт губських, 
жваній, буряків, васадзе і т. ін. не 
стала проблемою в наступному 
парламенті. Багато залежатиме 
від того, чи з’являться у списку 
об’єд  наної опозиції або поміж 
підтримуваних нею кандидатів 
у мажоритарних округах чер
гові депутатські групи, контро
льовані Пінчуком, Мартинен
ком – Жванією, Юрушевим, Ко
ломойським, Вадатурським та 
іншими олігархами. Адже зро
зуміло, що контролювати їх у 
ВР нового скликання для Яце
нюка буде неможливо навіть за 
великого бажання. При цьому 
інформація щодо персональ
ного складу керівництва вибор
чих штабів та потенційних ви
суванців у мажоритарних окру
гах свідчить про загрозу нової 
хвилі тушок після виборів. У 
місцевих штабах об’єднаної опо
зиції залишаються на важливих 
посадах особи, пов’язані з туш
ками, які вже перебігали на бік 
влади. Наприклад, у Харкові 
йдеться про людей Жванії, у За
поріжжі – Васадзе.

Тим часом Арсеній Петрович 
опинився в ситуації, коли рей
тинг очолюваного ним опози

ційного конгломерату вперся в 
стелю. Натомість він змушений 
перейти у незручну з погляду 
його політичної біографії пози
цію захисту власного рейтингу, 
тоді як раніше займався пере
важно збиранням електорату 
Ющенка та Тимошенко. За да
ними останнього соцопиту
вання (але проведеного ще до 
зливу мовного законопроекту, 
наприкінці трав  ня), за об’єд-
наних готові були проголосу
вати 26,3% виборців (з тих, хто 
має намір прийти на дільниці) – 
регіонали вже випереджають їх 
майже на 1,5%. Із флангів на 
нього чатують відповідно «Сво
бода» та «УДАР», які видаються 
значно динамічнішими. Відтак 
продовження «безладу» (зо
крема, в ідеологічному позиціо
нуванні та обстоюванні заявле
них пріоритетів) у лавах 
«об’єдна  ного фронту» Яценюка 
означатиме його сповзання у 
прірву політичного забуття.

Врятувати свою політичну 
кар’єру Арсеній Петрович змо  же 
лише у разі, якщо ініціює про
цес очищення своєї політичної 
сили (хоче він того чи ні, але та
кою для нього є вже вся 
об’єднана опозиція) від скомп
рометованих кадрів. І це тільки 
перший необхідний крок. Якщо 
Яценюк бажає стати чимось 
більшим, ніж лідер технологіч
ного політичного проекту, тоб  то 
державним діячем, який спира
ється на більшу частину сус
пільства, йому доведеться заде
кларувати реальні політичні 
цілі (окрім «общєдємократічєс
кого» бла-бла): відхід від афри
канської олігархічної моделі до 
капіталізму рівних можливос
тей, дерадянізація всіх сфер 
життя суспільства включно з 
програмою культурної та інфор
маційної дерусифікації тощо. 

Якщо це некомфортно, не під 
силу, то ліпше облиште справу, 
пане Яценюк. Народ стомився 
від постійних спекуляцій на за
гальниках на кшталт «боротьба 
з режимом», «демократія», від 
пасування перед «защітой рус
коязичного насєлєнія», від про
славляння сталінських «побєд» 
і «достіженій вєлікой страни». 
Якщо ви не хочете цього врахо
вувати, то час гратиме проти 
вас. 

СУМНІВНІ 
КАДРи 
Сумський виборчий 
штаб «Батьків-
щини» (на базі якої 
створена 
«об’єднана опози-
ція») очолив Олек-
сандр Лисенко, 
близький до «ди-
ректора парла-
менту» часів Кучми 
Олександра Вол-
кова. Головний шта-
біст у Дніпропе-
тровській області – 
Андрій Павелко, 
якого вважають лю-
диною Ігоря Коло-
мойського. На Хар-
ківщині штабом ке-
руватиме представ-
ник «Фронту змін» 
Віталій Немілості-
вий, який має давні 
зв’язки з Давидом 
Жванією.

Продовження 
на стор. 14–21
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Н
епевна ситуація, що скла
лася довкола мовного за
конопроекту Колесніченка 
– Ківалова, вкотре гостро 

актуалізувала проблему самовиз
начення українського політи
куму, яка полягає в небажанні тих 
політиків, які претендують на під
тримку виборця, займати активну 
позицію в обстоюванні базових 
засад національної ідентичності, 
мобілізувати з цією метою наявну 
більшість суспільства та здобу
вати з її допомогою перемогу.

Яку державу вони прагнуть 
будувати? На яких економічних, 
політичних та суспільних засадах 
вона ґрунтуватиметься? Реальна 
свобода підприємництва та пра-
 во власності будуть у ній для всіх 
чи лише для обраних? Чи вважа
ють вони Україну цивілізаційним 
спадко  ємцем СРСР, а відтак ба
чать її цивілізаційно європей
ською чи євразійською? 

Для наочності вибору, який 
стоїть перед Україною та вітчиз
няними політиками, можна на
вести приклади держав Східної 
Європи, які мають чимало спіль
ного з нашою. Приміром, Естонія 
і Латвія є естонською та латись
кою й цивілізаційно європей
ськими країнами, хоча й з вели
кими російськими меншинами. 
Натомість Білорусь, попри те що 
«переписних» білорусів у ній зна
чно більше, ніж латишів чи естон
ців у власних державах, є цивілі
заційно російською і євразій
ською країною з очевидним куль
том совка. 

Тим часом навіть ті лідери по
літичних сил, які засвітилися у 
протестах проти законопроекту 
про русифікацію України, не мо
гли приховати, що обстоюють 
лише збереження за українською 
мовою формально-ритуальних 
функцій, приймають факт ано
мального домінування російської 
в низці ключових сфер не як тим
часове явище в постколоніальній 

державі, а як цілком прийнятний 
тренд розвитку. 

Адже справа не обмежується 
мовою. Русифікація є водночас і 
способом, і наслідком здобуття 
домінуючих позицій російсько-
совковою елітою, яка постійно 
тягнула країну назад до євразій
ського простору, олігархічно-
люм  пенських принципів відно
син більшості суспільства (холо
пів) та влади і панівної верстви 
загалом (обраних людей). Водно
час блокуючи засвоєння європей
ської політичної та бізнесової 
культури. 

Тому модернізація (глибинна 
і якісна, а не поверхова та меха
нічна) України, як і будь-якої ін
шої пострадянської держави, не
можлива без розриву «пупо
вини», що пов’язує її з російською 
совковою євразійською цивіліза
цією. А цією «пуповиною» є 
спільний культурно-інформацій-
ний простір, який визначальним 
чином впливає на світогляд та 
масову свідомість перехідних сус
пільств і ґрунтується саме на ро
сійській мові. 

ПОДОЛАТи ПОСТГЕНОЦиДНІ 
КОМПЛЕКСи
В Україні, як і в країнах Балтії, але 
на відміну від Білорусі, є кри
тична маса людей, необхідних 
для підтримки оновлення дер
жави, розриву з радянсько-росій-
ською традицією та чіткого євро
пейського цивілізаційного вибо-
 ру. Проте ця більшість часто пере
буває в латентному стані. За від
сутності ефективної державної 
політики українізації переважна 
частина зрусифікованих у побуті 
наших співвітчизників не мали 
змоги перейти на українську, хоча 
в них і не було жодних застере
жень щодо неї і вони навіть ладні 
б підтримати такий курс. 

Чому вони часто не робили 
цього публічно? Вочевидь, ідеться 
про психологічну травму постге
ноцидного суспільства. Роками 
нав’язуваний комплекс меншо
вартості поєднаний із система
тичним і планомірним винищен

ням або репресіями проти тих, 
хто дозволяв собі  опиратися, об
стоювати власну гідність. Адже 
важко знайти у світі народ, який 
би зазнав у цьому сенсі такої 
травми, як український. 

У результаті національне по
чуття часто загнане всередину, 
іноді в підсвідомість, однак у кри
тичних ситуаціях завжди вихо
дить назовні. Для цього часто по
трібен вирішальний поштовх, 
який, наприклад, був під час По
маранчевої революції, коли з 
усією гостротою постала загроза 
втрати державності й потра
пляння під контроль Росії з оста
точним утвердженням в Україні 
тамтешньої люмпенсько-олігар-
хічної моделі.

Проте вітчизняні політики, 
які претендують на лідерство в та
кому суспільстві, мають бути го
тові долати наслідки постгено
цидного синдрому, а не самим ке
руватися сформованими в його 
умовах комплексами. У зв’язку з 
цим – чітко визначитися з підва
линами своєї ідеології та бачен
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ням фундаментальних засад по
дальшого розвитку країни. Поміж 
питань, на які хотілося б почути 
чітку відповідь, зокрема, такі: 

чи має відбуватися консоліда
ція української нації на основі 
української мови і що потрібно 
для цього? 

чи повинні українці мати 
власне бачення національної істо
рії, в центрі котрої мусить бути 
доля України, а не інших держав 
чи наддержав, і яким може бути 
спосіб досягнення цієї мети? 

чи треба подолати пострадян
ську олігархічно-люмпенську мо
дель і розірвати з її базою у ви
гляді «євразійського простору»? 

чи є альтернатива європей
ському цивілізаційному вибору і 
яка доля чекатиме на українську 
ідентичність у цій альтернативі? 

які способи гарантування на
ціональної безпеки України вони 
бачать у сучасному світі й чи 
здатна країна самостійно обстою
вати свою територіальну ціліс
ність у разі конфлікту з кожним із 
своїх сусідів, а відтак що потрібно 

зробити, щоб почуватися в без
пеці?

ХиБНий СТРАХ
Можливо, проблема полягає в 
хибному трактуванні українським 
політикумом уроків помаранчевої 
епохи. Поширеним стереотипом 
стало те, що Віктор Ющенко втра
тив підтримку суспільства через 
надмірну сфокусованість на гума
нітарних питаннях, увагу до наці
ональної історії, мови, жорстке 
обстоювання українських інтере
сів у відносинах із РФ та послідов
ний курс на вступ до НАТО. Од
нак насправді це хибний і надзви
чайно небезпечний для націо
нальної перспективи України 
міф, педальований і культивова
ний російськими й проросій
ськими політиками та ЗМІ, заці
кавленими в дискредитації укра
їнської національної ідеї, дове
дення давньої тези Дмитра Табач
ника, ніби «вона себе не виправ
дала». 

По-перше, прихильників ви
знання ветеранів національного 
підпілля часів Другої світової ві
йни, інтеграції до НАТО і ЄС, не 
кажучи вже про тих, хто виступав 
за підвищення статусу україн
ської мови та визнання голодо
мору 1930-х геноцидом україн
ського народу, було в кілька разів 
або й на порядок більше, ніж тих, 
хто підтримував Віктора Андрійо
вича на останніх президентських 
виборах. 

По-друге, зневіра в Ющенку 
стала наслідком утвердження в 
суспільстві стійкого переконання, 
що він не просуває ці важливі 

речі, а імітує їх, маючи на меті не 
досягнення тих чи інших загаль
нонаціональних пріоритетів, а са
мопіар. 

Саме брак рішучості та сис
темності у вжитті необхідних за
ходів для зміцнення позицій 
української мови, дерусифікації 
країни (консолідації української 
нації, про яку він багато говорив, 
але для кристалізації якої мало 
робив), інтеграції південно-
східних регіонів з рештою терито
рії на основі української ідентич

ності, захисту інформаційного 
простору, а також реальних кро
ків у напрямку європейської та 
євроатлантичної інтеграції став 
причиною розчарування суспіль
ства у Ющенку. 

І звичайно ж, поглиблювало 
це розчарування цілковите нехту
вання обіцяною антикорупцій
ною та антикримінальною полі
тикою, небажання зламати олі
гархічну систему, відсутність ре
альних дій щодо створення спри
ятливих умов для розвитку ма
лого бізнесу, наближення стан
дартів життя в Україні до рівня 
держав Центральної Європи. 
Адже всі ці зобов’язання він брав 
на себе під час президентської ви
борчої кампанії та Помаранчевої 
революції і міг фактично безпере
шкодно виконувати принаймні 
впродовж першого року свого 
президентства (а за рік, як дово
дить вітчизняний і зарубіжний 
досвід, багато чого можна зро
бити, були б політична воля і ба
жання). 

Якби ті гасла, які експлуату
вав Ющенко і виконання яких від 
нього сподівалися виборці, були 
причиною його поразки в 2010-
му, він ніколи не переміг би в 
2004-му і Майдан ніколи не був 
би можливим. Справді, гумані
тарні теми не були центральними 
серед тих, які звучали під час По
маранчевої революції, але ще 
більш хибно було б вважати, що 
левова частка тих, хто голосував 
за кандидата в президенти Ві
ктора Ющенка, не знали, які цін
ності національної ідентичності 
та цивілізаційного вибору декла
рує лідер «Нашої України». 

Понад те, ентузіазм учасників 
Майдану-2004 ґрунтувався саме 
на відкиданні євразійського про
російського вектора як зовніш
ньої, так і внутрішньої політики, 
часто інстинктивному і напівсві
домому, але категоричному. 

Відтоді мало що змінилося. 
Відбулося природне оновлення 
поколінь. А як відомо, молодше 
покоління громадян хоч і корис
тується в побуті російською дещо 
більше, аніж старше, але водно
час має значно вищий рівень ло
яльності до України, базових 
ознак її національної ідентич
ності, краще знає її справжню іс
торію, прихильніше саме до євро
пейського, а не російсько-євр а зій-
ського шляху розвитку.

Тож нинішнім вітчизняним 
політикам нічого комплексувати. 

«Всє на защіту русского язика!»
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Не потрібно залякувати самих 
себе «убивчими для рівня електо
ральної підтримки наслідками» 
чіткого декларування своєї пози
ції щодо національної ідентич
ності та цивілізаційного вибору. 
Ті наслідки загалом можуть бути 
лише позитивними для їхньої по
літичної перспективи. Звісно, 
якщо метою лідерів опозиції не є 
нехтування настроями переваж
ної частини українського суспіль
ства (яке розчароване її пасив
ністю в обстоюванні його інтере
сів) через оманливі сподівання 
здобути підтримку кількох відсо
тків розчарованих у Партії регіо
нів, які послідовно налаштовані 
антиукраїнськи і є прихильни
ками реставраційного проекту 
Путіна. Йдеться саме про них, 
адже якщо тимчасово російсько
мовні (часто не з власної волі, а 
внаслідок відомих історичних об
ставин) жителі навіть південно-
східних (не кажучи вже про цен
тральні) регіонів активно й не 
підтримають такої проукраїнської 
позиції лідерів опозиції, то це 
точно не вплине на їхнє рішення 
проголосувати за опозиційні 
сили, тобто проти нинішнього ре
жиму через його соціально-
економічну політику та розквіт 
«держави обраних людей». 

А ті, для кого українська мова 
чи лояльність до Української дер
жави неприйнятна за будь-яких 
умов, навряд чи можуть бути ці
льовою групою, на яку варто орі
єнтуватися опозиції, якщо вона 

справді хоче претендувати на аль
тернативу нинішній владі та здат
ність реалізувати європейський 
цивілізаційний вибір. 

НАЗВАТи СиНЄ СиНІМ,  
А ЗЕЛЕНЕ ЗЕЛЕНиМ
Українське суспільство поділя
ється на різні ментально-
культурні та етнолінгвістичні ка
тегорії, які умовно можна звести 
до двох основних.

Перша об’єднує україномов
них і тимчасово російськомовних 
українців, а також росіян та пред
ставників інших етнічних мен
шин, які свідомі того (або принай
мні категорично не проти), що 
коли не вони, то принаймні їхні 
ще не народжені, або нещодавно 
народжені діти, онуки чи прав
нуки відповідно спілкуватимуться 
українською і розірвуть залишки 
деструктивного зв’язку з росій
ськомовним «совком» і тією по
творною мутацією, що склалася в 
люмпенсько-олігархічних суспіль
ствах пострадянського простору.

Друга – представники росій
ської та інших русифікованих 
меншин, а також частина україн
ців, які з певних причин катего
рично відкидають українську і сві
домо обирають російську ідентич
ність, переважно орієнтуючись на 
відновлення імперського політич
ного простору на пострадянських 
теренах у тій чи тій формі (євра
зійство, союз трьох «братніх» на
родів, «русскій мір» тощо), а від
так відкидають право на існу
вання сучасної української полі
тичної нації та повноцінної дер
жави.

Перші, за даними будь-яких 
соціологічних досліджень, ста
новлять основну масу не лише в 
межах країни, а й, більшості її ре
гіонів. Вони є безальтернативним 

ґрунтом, на який мають, насампе
ред, орієнтуватися політсили, що 
виступають за розвиток і збере
ження української держави, а від
так і її європейський цивілізацій
ний вибір. Ця категорія громадян 
неоднорідна, не завжди достат
ньо свідома власної української 
ідентичності, а відтак потребує 

активної позиції державницьких 
політичних сил, які готова буде 
підтримувати (або принаймні не 
протидіяти їм). Звичайно, за 
умови їхньої дієздатності й на ін
ших напрямках модернізації, 
оновлення соціально-економічної 
та суспільно-політичної моделі.

Друга група, яка може стано
вити значну частину населення в 
південно-східних регіонах і пре
тендувати на статус національної 
(саме національної, а не етнічної) 
меншини, з огляду на те, що ото
тожнює себе з потенційною (але 
також усе ще не до кінця сформо
ваною) російською політичною 
нацією. В окремих адміністратив
них одиницях її представники, 
можливо, будуть навіть у біль
шості, проте не варто забувати, 
що їхня справжня чисельність не 
тотожна частці етнолінгвістичних 
груп за даними переписів та соцо
питувань і проявиться лише після 
розмежування «транзитної» час
тини суспільства, яка схильна орі
єнтуватися за ситуацією, і в даний 
час продовжує перебувати під 
впливом постколоніальної інерції 
та російського інформаційного 
простору.

У цьому сенсі будь-які сили, 
які відстоюють політичні інтереси 
даної нацменшини в Україні є, 
незалежно від формальних назв, 
по суті, російськими націоналіс
тами, адже фокусуються пере
важно на питанні статусу своєї на
ціональної групи, а не на вирі
шенні її соціально-економічних 
чи суспільно-політичних поточ
них проблем. Водночас вони 
об’єктивно діють в інтересах су
сідньої держави та політичної на
ції, що формується в ній, а отже, 
проти перспектив України.

Відтак політичні сили, й осо
бливо нині опозиційні, мають 
чітко визначитися: чиї і, відпо
відно, які інтереси вони мають на
мір відстоювати – української по
літичної нації та держави чи ро
сійської національної меншини. 
Адже й ті, й інші політичні партії 
є природною і необхідною скла
довою політичного ландшафту 
держави за реалій, що існують у 
нас сьогодні. Що швидше відбу
деться таке самовизначення укра
їнського політикуму, то краще 
буде для суспільства, оскільки 
синє стане синім, а зелене – зеле
ним. В іншому випадку ситуація і 
надалі розвиватиметься за сум
нозвісним висловом «свій серед 
чужих, чужий серед своїх». 

щО ШВиДШЕ ВІДБУДЕТьСя  
САМОВиЗНАчЕННя 
УКРАїНСьКОГО ПОЛІТиКУМУ, 
ТО КРАщЕ БУДЕ ДЛя 
СУСПІЛьСТВА

ІМІТАТОР.  
Однією з 
причин 
поразки у 
2010-ому стало  
розчарування 
суспільства 
у здатності 
Ющенка 
реалізовувати 
обіцяне
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ГАЛЮЦиНАЦІї
Спікер ВР АРК 
Володимир 
Константинов: 
«Русскоязыч-
ное население 
Украины все 
еще находится 
в агрессивной 
информаци-
онной среде, 
которая посте-
пенно разру-
шает на уров-
не массового 
сознания нашу 
общую исто-
рическую па-
мять и тради-
ции. Мы обя-
заны совмест-
ными усилия-
ми поставить 
этому надеж-
ный заслон, 
вернуть отно-
шения между 
нашими наро-
дами на более 
высокий уро-
вень доверия. 
Россия должна 
усилить свое 
образователь-
ное и культур-
ное присут-
ствие не толь-
ко в Крыму. 
Мы ждем бо-
лее активной 
поддержки со-
отечественни-
ков»

Мовні міфи Сходу і Півдня
У свідомості керівництва 

України і всього політич
ного класу присутнє 
міцне переконання, що 

Схід і Південь української мови 
не розуміють, не сприймають, 
що вона там усіх дратує й обу
рює, а тому краще з нею в тих 
краях не з’являтися.

Українські президенти, пере
тинаючи невидимий мовний кор
дон, негайно переходили на ро
сійську. З одного боку, то була 
улесливість щодо тамтешнього 
(аж ніяк не всуціль російськомов
ного) електорату, а з іншо  го – са
мовиправдання власного ідеоло
гічного неробства і бездіяльності 
в тих регіонах. На  ціонал-демо -
крати вважали за краще відвіду
вати мандатоносні галицькі й во
линські області, агітуючи нащад
ків вояків ОУН – УПА за неньку 
Україну. На Схід і Південь вони 
їздити не любили, а якщо виру
шали туди, то часто-густо верзли 
щось незграбне, погано орієнтую
чись у місцевих реаліях. А там
тешніх фанатичних прихильни
ків України, що були загартовані 
роками московської експансії і 
байдужості офіційного Києва, не 
підтримували, чомусь сприйма
ючи їх як потенційних електо
ральних кон  курентів.

Водночас центральна влада 
провадила політику національ -
но-політичного мазохізму, вина
городжуючи орденами, зван
нями, чинами і посадами лютих 
ворогів України (над усе виріз
нявся в цій сфері особливим ма
размом Ющенко), водночас са
хаючись, як ВІЛ-інфекції, справ
жніх українських патріотів, бо, 
бачте, ці націоналісти, радикали 
можуть налякати східняків і пів
денців. Після перемоги Пома
ранчевої революції Віктор Ан
дрійович нагородив орденом 
особисто мені відомого севасто
польського чиновника, який на 
мітингах голосніше за інших во
лав: «Геть помаранчеву чуму!». 
А поміж відомих кримських 
журналістів-ук  раїножерів або 
«нейтральних» (себто флегма
тичних україножерів) практич
 но немає тих, хто не міг би по

хвалитися званням «Заслуже
ний журналіст України», здобу
тим за час існування ненависної 
їм незалежності. 

Керівна публіка Сходу та Пів
дня у відповідних областях, міс
тах і районах, яка досі не визна
чилася з власною ідентичністю й 
державною лояльністю, активно 
продукує і нав’язує дурнуватим 
київським дядькам (про штатних 
співробітників іншої держави за
раз не йдеться) всілякі міфи про 
південно-східні землі. Мовляв, 
сюди не треба лізти з україн
ською мовою, бо маса обуриться 
та, ймовірно, навіть повстане. Не 
варто нести на ці заповідні землі 
українську історію, бо це може 
розлютити місцевий люд.

Пам’ятаю, як один дрібний 
урядовець у моєму рідному Се
вастополі на початку 90-х років 
минулого століття, «щиро» вбо
ліваючи за Україну, запитував у 
мене, а чи не є помилкою зобра
ження на 10-гривневій купюрі 
портрета гетьмана Івана Ма
зепи, чи не спровокує це невдо
волення в Криму, вихованому на 
російській історії. Невдоволення 
справді було, але тільки з при
воду замалої кількості таких 
кредитних білетів Національ
ного банку України у власних 
кишенях…

Міфи про Південний Схід, 
які так охоче сприймають київ
ські можновладці, привчають до 
ідейної засади китайських дао
сів «У-вей» – принцип недіяння 
в українському варіанті: «Якось 
воно буде, бо ніколи ще так не 
було, щоб ніяк не було». А самі 
київські дядьки явно були не від 
того, щоб піддатися лукавому 
навіюванню провінційних під
леглих, які ведуть свою гру, а 
часто-густо і не свою, а іншої 
держави. Поїде київський дядько 
до столиці втомлений, але задо
волений доповідати найвищій 
владі, що «на Шипці все спо
кійно». Водночас на місцях буде 
зроблено дуже багато, щоб ізо
лювати київських візитерів від 
тамтешньої української громад
ськості, котрій ті ж таки регіо
нальні начальники вміло ство

рюють репутацію екстремістів, 
націонал-психопатів, міських бо
жевільних, від яких краще три
матися якнайдалі.

На тлі летаргійного сну офі
ційного Києва, що безтурботно 
віддає важелі влади в багатьох 
регіонах людям, які зорієнтовані 
аж ніяк не на Україну, Москва 
діє в нашій країні, над усе на 
Півдні та Сході, з шаленою енер
гією. Що ж, вакууму не буває не 
лише в природі, а й у політиці, 
культурі, ідеології тощо. Ті сфе
 ри, які не заповнює на власній 
території наша держава, з енту
зіазмом заповнює Росія. Це за
кономірно, і ситуація тут опису
ється латинською фразою «Ter -
tium non datur» – «Третього не 
дано». Або український Схід і 
Південь будуть українізовані, 
або стануть (уже стали!) об’єк -
том тотальної та безжальної 
примусової русифікації, не лише 
мовної, а й політичної, духовної, 
інформаційної з однозначно не

Автор:  
Ігор Лосєв
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Мовні міфи Сходу і Півдня

гативними геополітич  ними на
слідками для країни.

Убогий інтелект вітчизняної 
верхівки не дав їй змоги за ці 20 
років збагнути, що мова та куль
тура є потужним, а подекуди й 
вирішальним політичним чин
ником, тому боротьба за них є 
боротьбою за існування нації та 
держави. Тільки невиліковно 
наївні люди можуть думати, що 
українська мова зникне, а Укра
їнська держава існуватиме. Вона 
мову недовго переживе…

Але, незважаючи на велетен
ську роботу антиукраїнських сил 
протягом століть, а найбільше за 
20 років незалежності, Південь і 
Схід не є територіями, де украї
нізація в принципі неможлива. 
Звісно, вона неможлива за пану
вання в країні деструктивно-
антидержавної влади. Проте на
віть епізодичні зусилля Києва не 
залишалися там без позитивної 
реакції. Самовіддана праця ен -
тузіастів-агітаторів забезпечила 

1991-го на референдумі про не
залежність 54% голосів за само
стійну Україну в Криму, 54% – у 
Сімферополі, 57% – у Севасто
полі. У головній базі україн
ського військового флоту в Се
вастополі на початку 1990-х ро
ків збирали по 400 заяв батьків 
із вимогою відкрити українську 
школу. Але Київ не допоміг, а 
міські владні українофоби за
блокували цей проект. Багато 
про що говорить феномен укра
їнської гімназії Сімферополя. 
Щороку там відбувається кон
курс на право навчатися в цьому 
елітному навчальному закладі – 
на одне місце претендують по 
п’ятеро дітей. Навіть деякі по
мітні кримські москвофіли вла
штовують туди на навчання 
своїх нащадків, бо чудова освіта 
і добре виховання. А раптом ця 
Україна втримається? Тож треба 
подбати про власних діток, про 
їхню життєву перспективу.

Якби ті, хто керує Україною, 
були мудрими державними дія
чами, а не обмеженими істотами, 
які не бачать нічого, крім своїх га
манців і кар’єр, вони у тому Сім
ферополі за 20 років збудували б 
десяток таких гімназій, суттєво 
змінивши баланс настроїв і сим
патій на користь України. Чимало 
охочих віддати своїх дітей в украї
номовні загальноосвітні заклади 
є в інших містах і містечках 
Криму. Кримськотатарські шко
лярі залюбки вчать українську і 
посідають призові місця на кон
курсі знавців мови імені Петра 
Яцика. Варто згадати також, як 
героїчно захищали від закриття 
українські школи в Донецькій об
ласті! Протягом усіх років неза
лежності ніякої системної робо-  
ти, жодної ефективної програми 
мов  но-культурного розвитку Схо
 ду та Півдня просто не було. На
томість Схід і Південь для україні
зації не випалена сонцем пустеля, 
а благодатний ґрунт...

Автор цих рядків особисто 
постійно привозив (і привози
тиме) до рідного міста Севасто
поля українську літературу, що 
завжди знаходила вдячних чи
тачів. Один місцевий виходець 
із Росії, прочитавши видану в 
Харкові російськомовну біогра
фію Степана Бандери, сказав 
про провідника ОУН: «Так он же 
бил вєлікім чєловєком!»

Якби Українська держава 
протягом двох десятиліть напо
легливо дбала про належне ін

формування своїх громадян у 
Харкові, Донецьку, Одесі, Криму, 
Херсоні, Миколаєві, Луганську і 
Дніпропетровську, ми мали б сьо
годні дещо іншу мапу культурних 
та електоральних уподобань. 
Окремі ентузіасти можуть зро
бити багато, але вони не здатні 
замінити собою державну полі
тику, якої, на жаль, у мовно-
культурній сфері як чогось чіт
кого, послідовного і зрозумілого 
немає. Усі ідеологічні проблеми 
України на Півдні та Сході поро
джені не надміром українізації, а 
браком такої, адже те, чого там не 
робила Україна, зробила Росія: 
замість українізації русифікація. 
Не випадково найголосніше 
проти «насильницької» україні
зації протестують у тих регіонах, 
де нею і не пахне. Весь Севасто
поль увішаний плакатами (ініціа
тива Партії регіонів і її союзни
ків) такого змісту: «Мы имеем 
право на русский язык!». Тільки 
на ту мову в цьому місті й можна 
мати право, бо інших немає. Щоб 
віднайти українську, треба дуже 
постаратися. Жодної української 
школи там немає, знайти украї
номовну газету – велика про
блема. Ось така українізація. А 
якби було в Севастополі 10–15 
українських шкіл, то волання про 
українізацію значно стишилося 
б, бо легко лякати людей тим, 
чого немає в житті, що є невідо
мим і через те страшним. 

Влада (не нинішня, бо з нею 
все зрозуміло) має боятися не 
українізації Півдня і Сходу, а від
сутності її там. Саме це спричи
нило електоральний поділ дер
жави на помаранчевих та біло-
синіх і втілилося зрештою в за
кон Колесніченка – Ківалова. Від 
необхідності гомогенізації кра
їни, її згуртування на базі україн
ських цінностей нікуди не схова
єшся. Тому намагання БЮТ (ще 
за часів прем’єрства Тимошенко) 
і партії «УДАР Віталія Кличка» 
обминати цю гостру тему засвід
чують національно-політичну 
невиробленість цих структур, їх -
нє глибоке нерозуміння голов -
них проблем буття української 
нації. А Південь і Схід сприймуть 
розумну, послідовну та рішучу 
українізацію, але не на рівні зой -
ків націонал-демократів про «ка
линову» та «солов’їну», а на рівні 
системи конкретних адміністра
тивних, правових та організацій
них заходів за потужної інформа
ційної підтримки. 
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Д
нями в затишному київ
ському ресторанчику ди
вився матч Україна – 
Швеція. Коли не грає Ні

меччина, я вболіваю за команду 
країни, де перебуваю на даний 
момент. Цього разу – за Україну. 
Коли шведи забили перший гол, 
я чи не єдиний не впав у відчай 
через її чергову поразку, що за
майоріла на обрії. Може, тому, 
що я з Німеччини, а один відо
мий тамтешній футбольний тре
нер якось сказав: «М’яч круглий, 
гра триває 90 хв». Зрештою, 
Україна виграла. Її футбольна 
нація святкувала перемогу до 
ранку, а в німецькій газеті Ber-
liner Morgenpost потім на подію 
відреагували заголовком «Го
дина патріотів». Чому це важ
ливо? І чому я про це пишу?

Професор Гольґер Шрамм 
викладає ЗМІ та комунікації у 
Вюрцбурзькому університеті. Від 
2006 року він збирає результати 
онлайн-опитувань на футболь
них і фанатських сайтах, котрі 
проводять під час найбільших 
турнірів. Його цікавить їхній  
економічний ефект. Найбільше 
уваги вчений приділяє «Берн
ському диву» 1954 року, коли ні
мецькій футбольній збірній 
вперше після Другої світової до
зволили грати за Кубок світу й 
несподівано вона виграла. Нау
ковець вбачає в цьо  му невипад
ковий зв’язок із безпрецедент
ним зростанням, відомим як «ні
мецьке економічне диво». Воно 
було зумовлене багатьма чинни
ками, зокрема й тією перемогою.

Спортивний психолог Ген
нінґ Плесснер, котрий викладає 
в Гейдельберзькому універси
теті, досліджує групові процеси 
під час футбольних чемпіона
тів. Ко ли запитати вболівальни

ків після перемоги їхньої ко
манди: «Чи пишаєтеся тим, що 
ви нім  ці?», то наскільки далі 
просуватиметься їхня збірна, 
настільки більше ставатиме 
ствердних і позитивних відпові
дей, зазначає Плесснер. Пере
мога суттєво посилює патріо
тичні почуття фанів.

Навіть після возз’єднання 
нім  цям було складно проявляти 
такі патріотичні настрої, оскільки 
це часто викликало підозру в су
сідів. Британська жовта преса 
миттю заговорила про «амбіції 
Четвертого Рейху», і так тривало 
аж до 2006 року. А тоді все зміни
лося після футбольного чемпіо
нату в Німеччині, навіть попри 
те, що її команда, котра мала у 
своєму складі гравців як із за
ходу, так і зі сходу республіки, не 
здобула Кубка світу. Це сприяло 
стрімкому зростанню прихиль
ності до країни аж до нинішнього 
рівня, коли на неї покладають не
реалістичні очікування стосовно 
порятунку євро і ЄС. Навіть коли 
чемпіонат закінчився, туди по
чали значно більше їздити. В 
будь-якому разі стабільна Німеч
чина зі здоровим самосприйман
ням є перевагою не ли ше для са
мої се бе, а й для сусідніх країн, на 
відміну від емоційно нестійкої, 
яка постійно кидається від ілюзії 
вищості до комплексу меншовар
тості й навпаки.

А що ж зі Східною Європою? 
Тут є поділ: з одного боку – пат -
ріотично настроєна Росія з де  що 
перебільшеною національною 
свідомістю і зверхністю стосовно 
інших, особливо «найближчих 
сусідів», а з іншого – Україна як її 
завжди покірне друге «я». Скла
дається враження, що одна без 
іншої існувати не може. Ататюрк 
колись порівнював людство з ор
ганізмом, а нації – з його кінців
ками. Отож-бо, якщо одна рука 
чи нога постійно завдає шкоди 
іншій, це не може не впливати на 
весь організм.

Якщо українці відкинуть став -
лення до них як до невдах, що 

панує серед росіян та й серед са
мих українців, чи допоможе це 
почати перетворення націона
лізму східного сусіда на сучасний 
здоровий патріотизм, який нор
мально сприймає сусідів, навіть 
«найближчих»? Нині здається, 
що навряд.

Чому українці не можуть 
пишатися своєю країною і бути 
пат  ріотами в сучасному розу -
мін   ні, як французи, іспанці,  

Національна свідомість  
без свідомості

Автор: 
Уве Умлауфф, 

голова правління 
ЕСЕМ Media GmbH – 

видавця журналу 
«Український тиждень»

«Не можна завдати 
нації більшої 
шкоди, аніж 

украсти ї ї 
національний 

характер, 
особливість духу  

та мову».

Йоганн Ґоттфрід 
фон Гердер  

(1744–1803), 
німецький поет і 

філософ

Перемога суттєво 
посилює патріотичні 
почуття фанів, 
тож залишається 
сподіватися, що 
українська команда 
проб’ється якомога 
далі на Євро-2012
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Голлівудське 
та європейське 
кіно часів після 
Другої світової 

війни злими, 
жорстокими 

й тупими 
зображувало 
здебільшого 

німецьких 
персонажів. 

Російська 
кіноіндустрія, 

схоже, успішно 
перейняла 

міжнародний 
досвід, і тепер 

дурнями, 
пройдисвітами, 

зрадниками й 
негідниками 
там зазвичай 

виступають 
українці

поляки чи американці, котрі 
сприймають це за належне? 
Коли ніхто не боїться регіональ
ного чи місцевого патріотизму 
(як-то баварці, каталонці чи га
лісійці), ба навіть більшість 
компаній, зокрема й в Україні, 
намагаються створити «корпо
ративну ідентичність», аби мо
тивувати працівників до кра
щих результатів, чому так важ-
 ко вимагати того самого від 
«нації», особливо в Україні?

Основною рисою цієї чималої 
нації, схоже, є самовідторгнення. 
Німецький письменник Ернст 
Моріц Арндт колись говорив, що 
у вільної нації може бути визво
литель, а в підкореної – тільки 
черговий гнобитель.

Ігор Лосєв дуже влучно опи
сав це у статті «Виховання при
ниженням» (див. Тиждень, 

№ 21/2012). Він посилається на 
культуру й мову як «потужну по
літичну силу, що нерідко визна
чає національну ідентичність 
мільйонів людей», і чітко ілюст-
рує це твердження прикладами  
з російської кіноіндустрії, де 
укра  їнців зображено здебільшого 
«дур    нями, пройдисвітами, зрад
никами і негідниками».

Це нагадує голлівудське і єв
ропейське кіно часів після Дру  -
гої світової війни, де злими, 
жорстокими й тупими зображу
вали здебільшого німецьких 
персонажів. У серії фільмів про 
Джеймса Бонда, наприклад, ли
ходіїв Блофельда (Макс фон Сю
дов), Ґольд  фінґера (Ґерт Фребе), 
Штромберґа (Курд Юрґенс) і 
Ларґо (Клаус Марія Брандауер) 
здебільшого грали німецькі (і 
австрійські) актори, й розмов

ляли вони, безперечно, з влас
тивим акцентом. У коме  дійно-
шпигун ському серіалі Get Smart 
(«Будь кмітливим») головного 
лиходія, якого втілює Берні Ко
пелл, зва  ти Зіґфрід (на фото 
вгорі). Він розмовляє з чіткою 
німецькою артикуляцією і часто 
згадує про свою участь у Другій 
світовій на боці Третього Рейху.

Проблему підтверджує і при
клад, пов’язаний з українською 
мовою. Минулого тижня я був на 
заході в київській Книгарні «Є», 
де відомий міжнародний експерт 
з енергетичних питань спілку
вався з гостями заходу на тему 
енергобезпеки України. Політи-
 ка власне книгарні й Тижня по
лягає в тому, аби пропагувати 
українську. Після двогодинного 
ведення заходу саме нею місце
вий канал ТБ узяв інтерв’ю в 
українського модератора й ко
лишнього заступника головного 
редактора Тижня російською, 
що вже не могло не здивувати. Та 
ще більше спантеличило, що він, 
проговоривши під час заходу 
своєю мовою, відразу перейшов 
на запропоновану телевізійни
ками. Те, що він аналізував дис
кримінацію української впро
довж її історії, ба навіть писав 
статті й колонки на цю тему, не 
означає, ніби він може втілювати 
це на практиці. А те, що в новому 
ресторані, який нещодавно від
крився на Пушкінській, до вас 
звернуться російською – вже 
звична справа.

Залишається сподіватися, що 
українська команда проб’ється 
чимдалі в цьому чемпіонаті, сти
мулюючи процеси, описані 
Шрам  мом і Плесснером. З таким 
настроєм я триматиму кулаки за 
перемогу України у фіналі (якщо 
тільки гра буде не з Німеччиною).

Коли Вольтер має рацію і 
двоє-троє мужніх людей мо
жуть змінити думку цілої нації, 
то в мене одне запитання: де ж 
вони? Ф

о
т

о
: у

н
іа

н

№ 24 (241) 15–21.06.2012|украЇнськиЙ тиЖдЕнь|21

|погляд



Декоративний «вашингтончик»
Відшукуючи у можновладців риси патріотів і державних діячів, 
яких ті здебільшого не мають, журналісти й експерти роблять 
суспільству ведмежу послугу

З
гідно з опитуваннями 
громадської думки, які 
проводять практично всі 
соціологічні служби, від 

двох третин до трьох чвертей 
громадян вважають нинішній 
напрямок руху країни непра
вильним. Експерти змагаються 
в дотепності, характеризуючи 
сьогоденний статус України на 
міжнародній арені: «багатовек
торна ізоляція», «м’яке ігнору
вання», «видалення з поля» – 
це ще не найсуворіші характе
ристики.

Справді, важко інакше ко
ментувати стан влади, яка дося
гла досі небаченого: об’єднала 
суспільство у ставленні до себе 
й домоглася одностайності (хай 
навіть вона пов’язана із принци
пово різними причинами) у 
ставленні до офіційного Києва в 
усіх провідних столицях – від 
Вашингтона й Брюсселя до Мо
скви. Принаймні, офіційні за
яви посадових осіб впливових 
країн та організацій світу вказу
ють на одні й ті самі проблеми: 
вибіркове правосуддя, коруп
цію, руйнування інвестицій
ного клімату.

БАЖАНЕ ТА ДІйСНЕ
Поряд із цим, однак, в україн
ських ЗМІ з’являються матері
али протилежного змісту. В них 
вітчизняну владу змальовують 
схвально; провали пояснюють 
поганим ставленням до ко
манди Януковича, а вимушені 
рішення трактують як одкро
вення геополітичної чи еконо
мічної думки.

Такі матеріали з’являються 
не лише у проурядових чи «олі
гархічних» ЗМІ. Подекуди на 
схожі думки можна натрапити і 
в поважних виданнях. Як-от у 
«Дзеркалі тижня», де в матері
алі з промовистою назвою «Се
мостійний Янукович» читача 
ніби підводять до думки, що 
українська влада «ставить на 

зоряно-смугасте»; промайнув 
навіть загадковий термін «пакет 
Обами – Януковича», який мав 
би передбачати щонайменше 
рівноправність стосунків.

Звісно, всім притомним лю
дям хочеться жити в країні, 
якою керує свідома своєї ролі та 
обов’язків влада, а не група осіб 
«відповідної біографії», яка на
віть не розуміє масштабу й 
рівня завдань, які береться ви
рішувати. Приємніше думати, 
що там, на горі, будують якісь 
плани, усвідомлюють реалії 
внутрішньої та міжнародної си
туації, мають снагу до багатохо
дових комбінацій – причому з 
метою не дістати контроль над 
черговою галуззю, а реалізу
вати національні інтереси.

Однак видавати бажане за 
дійсне – і наївно, й небезпечно. 
Тим більше тоді, коли влада не
мов заходилась спростовувати 
підозри у власній адекват
ності – і в питанні статусу мов, і 
бізнес-клімату, й підготовки до 
виборів. Коли вона робить 
кроки, які полегшують зо
внішнє втручання у внутрішні 
справи і ставить під загрозу 
власне суверенітет країни.

Адже ілюзія «нормальнос-
 ті» може бути тією соломин
кою, яка втримає нинішню ко
манду – з її антиукраїнським в 
усіх сенсах порядком денним – 
на плаву. Тоді, коли й без того 
найімовірніший прогноз на кі
нець цього року – це посилення 
позицій партії влади в парла
менті через фальсифікації та 
розбрат в опозиції. Тож навіщо 
створювати їй імідж інтелекту
альної спроможності – легіти
мізуючи заодно те, що ро
биться в країні?

З іншого боку, риторичних 
питань і «плачів Ярославни» за 
долею держави Україна бачила 
вдосталь. Вони також не допо
магають виправленню ситуації. 
А посприяє йому натомість тве

Автор:  
Іван 

Галайченко
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резий аналіз дій режиму – такий, що спирати
меться на розуміння його сутності.

чи МОЖЛиВий РУХ 
ПРОТи ПРиРОДи?
Тиждень уже звертався до теми безперспектив
ності «реформ» у виконанні нинішніх можно
владців (див., зокрема, №14/2011). Річ у тім, 
що виведення країни з кризи вимагає кроків, 
прямо протилежних базовим інтересам та кон
кретним діям української влади.

Так, ефективність управління вимагає бо
ротьби з корупцією і створення правил гри, що 
рівні для всіх і захищені неупередженим судом. 
Інакше не буває – доведено прикладами Сінга
пуру, Гонконгу, Грузії та інших країн, досвід яких 
так старанно «вивчають» українські керманичі. 
Але для проведення таких реформ необхідно від
мовитись від задоволення використовувати суд 
для політичних порахунків, від монополізації рин
ків у руках «Сім’ї» чи однієї найбагатшої людини, 
від сприймання правоохоронців як важеля впливу 
на конкурентів.

У жодній країні монополізація не уживалась 
із довгостроковим стійким розвитком, а вибір
кове правосуддя – зі зростанням інвестицій (бо 
«інвестиції» з Кіпру й подібних місць недовго
вічні). До речі, уряд не мав би поспішати розподі
ляти «бонус» у 6 млрд грн, нібито обіцяний вели
кими західними компаніями, які отримали право 
видобувати енергоносії в Україні. До підписання 
відповідних угод може минути більше часу, ніж 
видається урядовим представникам і деяким екс
пертам. Адже йдеться про інвестиції, які мають 
діяти роками; жодна із впливових західних ком
паній – ані Shell, ані Chevron, ані Exxon Mobile – 
не поспішатиме з початком співпраці, доки не пе
реконається, що: а) її умови зрозумілі урядові 
України; б) вони будуть незмінні, і їх не перегля
датимуть під приводом «неправильного розу
міння прав та обов’язків сторін».

Понад те, стосунки цих компаній з урядом 
будь-якої країни не пов’язані з відносинами її та 
керівництва США. Вважати, що компанії заходять 
в Україну завдяки таємничому «пакетові Обами – 
Януковича», – це переносити пострадянські 
владно-бізнесово-кримінальні схеми прийняття і 
впровадження рішень на міжнародну політику та 
економічні взаємини. Такі проекції вже не раз під
водили й українських можновладців, і експертів.

«Багатовекторна ізоляція» стала, зокрема, на
слідком того, що на Банковій (і в експертних ко
лах, до яких там прислуховувались) складалося 
враження, що «все там, як у нас, – перескажені
ють і проковтнуть». Віддзеркаленням такого під
ходу стали заяви МЗС у тому дусі, що «відносини 
між державами важливіші за долю окремої лю
дини». Щось далі від того, як мислять західні по
літики, придумати важко.

Сподівання на те, що з Януковичем матимуть 
справу через виняткову геополітичну важливість 
України, її багаті надра й щедрі лани – здебіль
шого родом із романтичного початку 1990-х. 
Джордж Сорос колись назвав це «торгівлею гео
політикою» і закликав українське керівництво 
припинити ці спроби, поки не пізно. Але міф вия
вився живучим і під нього підганяють факти. 
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Утім, якщо їх просто підтасу
вати під потрібну відповідь, ні
чого доброго з цього не вийде. 
Сучасний світ справді жорсткий 
і навіть жорстокий – особливо 
для тих, хто дивиться на нього 
без розуміння його реалій.

REalpolITIk 
ТА «ПОСТІйНІ ІНТЕРЕСи»
По-перше, ані українській 
владі, ані експертам не варто 
переоцінювати своє значення 
України в геополітичних роз
кладах основних центрів сили. 
Наприклад, у США питання зо
внішньої політики практично 
ніколи не домінували під час 
виборів. Кандидати, які нама
галися ставити на геополітику, 
програвали. Основні баталії то
чаться навколо внутрішньопо
літичних та економічних пи
тань. При цьому дуже велику 
увагу кандидати приділяють 
«цінностям і стандартам», ви
шукуючи соломинку в оці опо
нента. 

Як зазначають західні екс
перти, найменше, чого хочуть 
кандидати під час виборів, – асо
ціюватися з енергетичними 
транснаціональними компані
ями чи підтримкою закордон
них диктаторських режимів. 
Зважаючи на жорсткість амери
канської президентської кампа
нії, важко уявити, що Обама ри
зикував би підтримувати Януко
вича, лобіюючи при цьому інтер
еси великих енергетичних ТНК. 

Зрештою, йому те й не по
трібно: гроші вкрай потрібні 
саме Януковичу і Ко, тому це 
вони радо йдуть назустріч і 
Shell, і Chevron, і (в перспективі) 
Exxon Mobile. Якоїсь підтримки 
з Вашингтона цей процес не по
требує. Та й надто спрощеним є 
погляд, що політика США – то 
лише обслуговування інтересів 
корпорацій. Якщо в останніх ви
никнуть проблеми, Сполучені 
Штати задіють усі важелі, щоби 
їм допомогти, але прихід на нові 
ринки і робота там – питання 
самих компаній. Вони мають 
бюджети, які перевищують ВВП 
України, тож не дуже потребу
ють «пакетів» між політиками.

По-друге, вітчизняні екс
перти часто проектують постра
дянське розуміння «стабіль
ності» на весь світ. Мовляв, за
хідні демократії проковтнуть 
будь-який режим у країні, в якій 
зацікавлені. Проте такий підхід 

не враховує низки важливих 
чинників. За останні десяти
ліття концепції «реальної полі
тики» і «постійності інтересів» 
пережили суттєві зміни, врахо
вують такі «м’які» фактори, як 
легітимність режиму, суспільні 
настрої, гуманітарна безпека.

Режим, побудований на ре
пресіях, конфіскації бізнесу й 
упередженому правосудді, є 
апріорі нестабільним, бо сам 
провокує протидію. Якщо 
остання не може реалізуватися 
через легітимні процедури (зма
гальні вибори), рано чи пізно 
вона призведе до насильства. 
Держави, які будують стратегії 
дій на десятиліття, не можуть за
довольнятися тим, що в країні 
певна група осіб тимчасово три
має всі важелі у своїх руках. За
надто часто практично в усіх ре
гіонах світу така «стабільність» 
оберталася різкою і непередба
ченою зміною влади.

Саме з цим пов’язується 
жорсткість США і ЄС у питанні 
стандартів виборів. Численні 
речники і публічно, і в приват
них розмовах попереджали 
українських можновладців, що 
спроба «вкрасти» вибори і та
ким чином підкласти міну під 

«стабільність» режиму буде ви
роком для відносин нашої 
влади з демократичним світом. 
А відтак їй годі сподіватися на 
підтримку ззовні. І ніяких 
«хвірток з кільця бойкоту» для 
Януковича ніхто не відчинить. 
Ані кредитів МВФ, ані систем
них інвестицій влада не отри
має. І муситиме сама пережи
вати всі економічні та політичні 
наслідки свого урядування.

По-третє, чимало вітчизня
них оглядачів схильні переоці
нювати роль і значення заяв та 
дій української влади у світовій 
політиці. Переговори в таких пи
таннях, як постачання енергоре
сурсів, ведуться роками й спира
ються на серйозну базу – взаєм
ний системний інтерес і довго
тривалі очікування від співп
раці. Підписання будь-якого 
протоколу про постачання газу 
ще абсолютно не означає власне 
його постачання.

І бізнес, і влада інших країн 
прораховують ризики, оцінюючи 
реальні дії наших можновладців. 
Навіщо вкладати в «альтерна
тивні шляхи постачання енерго
носіїв» в Україну, якщо вона не 
вживає прямих, лінійних заходів 
для зменшення залежності від 
Росії? Наприклад, запроваджен-
 ня економічно обґрунтованих цін 
на власні (із відповідною компен
сацією тим домогосподарствам, 
які цього потребують). Чи ве
дення системної державної про
грами енергозбереження, стиму
лювання енергозберігаючих тех
нологій? То чи зможе Україна 
справді гарантувати попит на 
«додаткові» енергоносії? 

Як довели два останні роки, 
спорадичні спроби українського 
керівництва «забезпечити енер
гонезалежність від РФ» є не 
більш ніж імітацією, а їхня 
ефективність існує лише в уяві 
можновладців та експертів, 
яким хотілося бачити кращу 
картину (про це Тиждень не 
раз писав). Зрештою, своїми ді
ями на чолі уряду та під час пре
зидентства Янукович недво
значно засвідчив, що веде кра
їну саме в напрямку Росії. 

Маючи радянську менталь
ність, розбудовуючи в країні ро
сійську модель відносин влади 
та суспільства, спалюючи всі 
мости для діалогу з більшістю 
українського суспільства та при
душуючи силою усі вияви невдо
волення та дії опозиції, нарощу
ючи конфронтацію з цивілізова
ним світом, Віктор Федорович не 
може дозволити собі бути не 
проросійським. У відносинах із 
Путіним він лише демонструє 
образу за те, що його не цінують 
як «свого», а все, чого прагне 
Янукович, зважаючи на його 
дії, – це знижка на газ для на
ближених олігархів, яка без сис
темних змін в економіці України 
призведе не до зменшення, а, на
впаки, до поглиблення залеж
ності від єдиного джерела поста
чання газу – Росії – і в підсумку 
наближатиме нашу країну до по
вторення білоруського сценарію. 

Тож українці, а особливо 
так звані лідери думок, не ма
ють права на вибудовування 
образу «справжнього прези
дента своєї країни» з того мате
ріалу, який нині контролює 
владу в Україні. Це може тра
гічно закінчитися для дезорі
єнтованого суспільства. 

ВІКТОР ФЕДОРОВич  
НЕ МОЖЕ БУТи НЕ 
ПРОРОСІйСьКиМ
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Показовий момент

Під час матчу Євро-
2012 Франція – Ан-
глія, що проходив у 
Донецьку, трибуни 
«Донбас-Арени» 

кілька разів сканду-
вали... «Рассія!»

Політична віра по-донецьки: 
янукович – уже зрадник, Путін – досі герой

«Х
то живе надією, ризикує померти з 
голоду», – казав Бенджамін Фран
клін. Нарешті жителі Донбасу по
чали це усвідомлювати. Але не все 

так просто і обнадійливо. Подолання наслідків 
хвороби не означає усунення її причини.
Так, на прийдешніх перегонах Партія регіонів 
явно не дорахується серйозної кількості голосів 
донеччан (за даними опитування КМІС, частка 
громадян, які наприкінці травня були готові ки
нути бюлетені на виборах до Верховної Ради, у 
Східному регіоні становила лише 44%. – Ред.). І ця 
тенденція увиразнюється. Хоч би що говорили про 
мій рідний «край териконів», здається, тут уже ба
гато хто ладен електорально покарати «свою» 
владу. Люди поступово розкривають очі на лідер
ську сутність Януковича. Здавалося б, закони ево
люції політичної культури все ж таки діють, але…
…Але водночас дуже сумно бачити, як у краї про
довжують захоплюватися Путіним, його політи
кою, іміджем і масштабом його народної під
тримки в Росії. Останнім часом, спілкуючись зі 
звичайними донеччанами, я помічаю, що для них 
господар Кремля залишається політичним абсо
лютом, від образу якого, на їхню думку, такий да
лекий сьогоднішній Віктор Федорович.
Фундаментальна проблема політпсихології Дон
басу, незважаючи на масові прояви критичного 
ставлення до діючої української влади, нікуди не 
зникає. Пройшовши випробування «покращен
ням», представники донецького електорату ПР, на 
мій погляд, зробили для себе висновок, що біда не в 
авторитарній олігархії, а в 
тому, що Янукович вия
вився замало авторитарним 
і не підім’яв усіх олігархів 
під себе, а зробив би це – то 
життя налагодилося б...
Але у Віктора Федоровича 
так і не вийшло стати Владі
міром Владіміровічем. Тому 
сьогодні випадкові донецькі 
перехожі, які голосували за 
«свого» у 2010 році, відпові
даючи на моє запитання 
«кого ви більше поважаєте: Януковича чи Пу
тіна?», практично поголовно роблять вибір на 
користь російського президента. 
ВФЯ тут уже часто засуджують, бо «за базар не отвє
чаєт», а ВВП досі міфологізують як того, хто веде 
свою державу у «світле майбутнє». Саме такий образ 
Путіна багато донеччан бачать у новинах популяр
них у регіоні кабельних російських телеканалів 
ОРТ, РТР і НТВ. Бачать і вірять. Тут мало хто розби
ратиметься детально в тому, де Владімір Владіміро
віч не відповів за свої слова. Путін завжди правий, а 
Янукович винен у тому, що так і не домігся зміц
нення дружби з Росією, а це для моїх земляків часом 
важливіше, ніж «свої» біля керма. Власне кажучи, 

все воно другорядне. Головне – налаштуватися на 
московський канал, потрапити в ілюзію політичної 
реальності й задовольнити дуже важливу для всіх, 
хто сумує за радянськими часами, потребу уяви: ба
чити в сьогоднішній Росії переродження «свєтлого» 
й «доброго» СРСР. Куди не ввімкни – ОРТ, РТР, 
НТВ – скрізь буде одна й та сама картинка.
В українському телепросторі, як не крути, такої 
монополії сенсу немає (якщо, звичайно, мова не 
про глухе село, де показують тільки «Перший на
ціональний»). Електорату Партії регіонів, щоб 
змінити свій вибір, подеколи слід не просто усві
домити, що їхня улюблена політична сила нічого 
для них не робить, а ще й дуже часто чути про це 
з уст журналістів, експертів та опозиції по телеві
зору. В Україні таке можливо, у Росії – ні.
Мені помітно, що з кожним роком нашої незалеж
ності навіть «найрадянськіші» люди донецького 
краю поступово звикають до думки, що їхня сьогод
нішня батьківщина – це не СРСР, який начебто має 
відродитися, не Росія, до складу якої буцімто по
трібно відійти Донбасу, а все ж таки незалежна 
Україна. Але в особі Януковича вони хочуть бачити 
такого самого демонстративного «любителя своєї 
вітчизни», як Путін, і жити в країні, де панує такий 
«дух патріотизму», як був у Радянському Союзі. 
Хоча кримінальна романтика в донецькому краї 
особливо популярна, іміджеві «двічі несудимого» 
Януковича не під силу конкурувати з офіцерським 
образом Путіна. Я підкреслив би такий сьогодніш
ній тренд політичної довіри донеччан: російсь-  
кий президент продовжує вселяти певність, а Ві

ктор Федорович – той, хто 
може обдурити. Отже, в по
гіршенні українсько-росій -
сь  ких взаємин тут, швидше 
за все, звинуватять Яну -
ковича, а не кремлівсь-  
кого вождя. Здається, доне
цькі виборці ПР більш го
тові розлучитися зі своїм 
«си  ньо-білим» орієнтиром, 
ніж утратити віру в «до
брого царя».
Той, хто живе на Донбасі, 

навряд чи сперечатиметься, що в поглядах 
звичайних тамтешніх жителів Путін пере
важно асоціюється з харизматичним вождем, 

лідером-прапороносцем і великим реформато
ром. А Янукович на цьому тлі виступає в ролі 
лідера-лакея (президент на службі олігархів), 
який хоче стати лідером-бізнесменом (працювати 
тільки на особисте збагачення). Як донеччанин, 
мушу констатувати, що прогрес політичної куль
тури регіону в оцінці діючої влади, на превели
кий жаль, так і не допоміг «колективному несві
домому» прийти до того, що добре жити можна й 
без царя в голові. Хочеться вірити, що з часом і це 
промине. 

ДЛя ДОНБАСІВЦІВ ПУТІН 
ЗАЛиШАЄТьСя 
ПОЛІТичНиМ 

АБСОЛЮТОМ, ВІД ОБРАЗУ 
яКОГО, НА їХНЮ ДУМКУ, 

ДАЛЕКий СьОГОДНІШНІй 
яНУКОВич

15–22 червня
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

|| Київ (вул. Лисенка, 3):
20 червня, 18:00 – Книгарня «Є» та видавництво «Український 
пріоритет» запрошують на презентацію книжки спогадів про 
Олеся Ульяненка «У знятому на плівці дні». Упорядник Надія 
Степула.
21 червня, 18:00 – поетичний вечір Альбіни Позднякової.

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
15 червня, 18:00, 4-й поверх – презентація збірки поез� 
Карини Тумаєвої «ZOO».
21 червня, 18:00, 5-й поверх – живий буккросинг: обмін 
цікавими книжками та їх обговорення.

|| Львів (просп. Свободи, 7):
19 червня, 17:00 – Каменярівський вівторок: презентація 
новинок видавництва «Каменяр».
20 червня, 18:30 – «Вірші трави»: поетичні читання 
з Катериною Оніщук та Василем Карп’юком.
21 червня, 18:00 – презентація книжки Бруно Шульца 
«Цинамонові крамниці» (польською та українською 
мовами в перекладі та з ілюстраціями Левка Скопа).
22 червня, 18:00 – презентація поетичної збірки Альбіни 
Позднякової «Тяжіння».

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
18 червня, 18:00 – «Літні кіновечори». Перегляд та обговорення 
фільму «Невинність» французької режисерки Люсіль 
Хадзіхалілович.
20 червня, 18:00 – історичний клуб «ХроноТоп». Лекція доктора 
історичних наук Юрія Легуна «Генеалогія для всіх». Модератор 
Олександр Федоришен.

|| Харків (вул. Сумська, 3):
19 червня, 19:00 – презентація книжки Юл� Максименко 
«Вербарій».
20 червня, 18:00 – круглий стіл «Мої відносини у моїх руках». 
Мова заходу англійська.
22 червня, 18:00 – перегляд та обговорення кінострічки «Гол».

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

Автор:  
Євген 

Стратієвський, 
Донецьк
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Жозеф Дол:

Г
олова групи Європейської 
народної партії в Європар
ламенті, відомий французь
кий політик Жозеф Дол має 

репутацію послідовної, ретель
ної в дрібному та великому й 
дещо консервативної людини. В 
інтерв’ю Тижню пан Дол ко
ментує останні заяви про Укра
їну нового французького прези
дента та прогнозує, за яких 
умов можлива її реальна євро
інтеграція.

У. Т.: Новий французький пре-
зидент Франсуа Олланд під час 
спільної прес-конференції з 
Владіміром Путіним у Парижі 
заявив, що «Юлії Тимошенко 
нічого робити за ґратами» і 
тому ані він особисто, ані жо-
ден із його міністрів не поїдуть 
до України на чемпіонат Євро-
2012. як французький політик 
ви поділяєте таку позицію?

– Від імені моєї парламент
ської групи я однозначно та рі
шуче засудив неприйнятну по
ведінку української влади щодо 
пані Тимошенко. Не припиню 
робити це, доки її не звільнять. 
Поважаю позицію тих, хто ого
лосив бойкот змаганням через 
політичні процеси та погір
шення ситуації з дотриманням 
прав людини в Україні. Утім, 
думаю, український народ за
слуговує на свято, на те, щоб на
солодитися Євро-2012. Сподіва
юся, спортивна подія дасть на
году міжнародному співтовари
ству та, зокрема, Європей
ському Союзу ще раз засудити 
поведінку вашого керівництва. 

У. Т.: Ви казали в одному зі 
своїх недавніх інтерв’ю, що, 
власне, не закликаєте до бой-
коту спортивних змагань, а, на-
впаки, радите європейським 
політикам побувати в Україні й 
спробувати побачитися з 
ув’язненими колишніми поса-
довцями. чи багато депутатів із 

Cпілкувалася 
Алла 

Лазарева, 
Франція

Європейської народної партії 
поїде до України?

– Я особисто не планував 
поїздки на Євро-2012. Утім, за
кликаю членів групи Європей
ської народної партії скориста
тися цією можливістю, щоб зу
стрітися з Тимошенко, Луцен
ком та іншими ув’язненими, а 
також обговорити назрілі про
блеми у відносинах між україн
ською владою та ЄС. Група ЄНП 
завжди залишатиметься на сто
рожі інтересів українського на
роду. Мої однопартійці готові 
надати допомогу, щойно до них 
звернуться по неї. Ми солідарні 
з усіма, хто бореться за віднов
лення демократії в країні.

У. Т.: що ви думаєте про можли-
вість застосування санкцій 
проти українських високопоса-
довців, якщо політична ситуація 
й далі погіршуватиметься? На-
скільки, на ваш погляд, санкції 
ЄС проти білоруської влади вия-
вилися ефективними?

– Наше бачення ситуації у 
Східній Європі дуже просте: що 
краще ми співпрацюємо, що 
глибше ці країни інтегровані в 
європейські процеси, що ста
більнішою є їхня внутрішня си
туація, а економіка успішні
шою, то краще захищений ЄС. 
Отже, пріоритетом для нас є пе
редусім інтереси білоруського 
та українського народів. Ми 
дуже уважні до того, щоб пока
рання високих чиновників, від
повідальних за порушення 
основних прав і свобод, не при
звели до їх ізоляції. Європей
ський парламент завжди виріз
нявся саме такою уважною до 
простих людей політикою сто
совно сусідніх країн. 

Я вважаю, що європейська 
допомога має бути більше ске
рована на підтримку громадян
ського суспільства та незалеж
них мас-медіа, співпрацю з гро
мадськими організаціями. Ко-     

ли до білоруської влади було за
стосовано санкції, Європарла
мент водночас збільшив фінан
сову підтримку громадянського 
суспільства, незалежних ЗМІ та 
неурядових організацій з метою 
сприяння демократії та всім 
тим, хто бореться за принципи 
верховенства права і права лю
дини. На мою думку, така полі
тика щодо Білорусі виявилася 
успішною.

У. Т.: частина українських мож-
новладців відверто сподіва-
ються, що угода про зону віль-
ної торгівлі між Україною та ЄС 
може бути підписана без її полі-
тичної складової. І що на ниніш-
ньому етапі такої співпраці ціл-
ком достатньо. Це можливо?

– ЄС був першою інститу
цією, яка підписала 13 січня 
2005 року резолюцію про євро
пейські перспективи України. 
Крім того, Європарламент далі 
підтримує європейські праг
нення українського народу. 
Утім, наші відносини затьмарені 
політичною нестабільністю та 

«Допомога ЄС має бути більше скерована 
на підтримку громадянського суспільства 
в Україні»
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«я ЗАХищАТиМУ 
ТиМОШЕНКО, ДОКи її НЕ 
ЗВІЛьНяТь»

повільними реформами у вашій 
державі. Враховуючи реальні 
політичні обставини, що скла
лися нині, не думаю, що ми мо
гли б сьогодні просуватися впе
ред в обговоренні угоди про асо
ціацію України.

У. Т.: чи розглядаєте ви можли-
вість приїхати до України спо-
стерігачем на парламентські 
вибори в жовтні?

– Я відвідав Україну відразу 
після того, як очолив групу Єв
ропейської народної партії, 2007 
року. Під час цього візиту зустрі
чався з керівниками уряду дер
жави. Якщо політична ситуація 
дозволить, наша група, безпере
чно, братиме участь у спостере
женні за виборами. Як і завжди, 
вона є активним прихильником 
міцних відносин з Україною. 
Утім, якщо її керівництво надалі 
зневажатиме засадничі євро
пейські цінності, ми знову не за
баримось із критикою.

У. Т.: чому в Комісії зі співпраці 
Європейського парламенту з 

Україною немає жодного пред-
ставника Франції? Це при тому, 
що двосторонні відносини між 
цими двома країнами не надто 
добре розвиваються.

– Кількість місць у делега
ціях Європейського парламенту 
дуже обмежена. Саме тому його 
депутати розподілилися в них 
таким чином, щоб якнайкраще 
застосувати свій досвід спів -
праці з тією чи іншою країною. 
Природно, що до групи з роботи 
з Україною потрапили депутати 
від Польщі, Румунії, Болгарії та 

Балтійських країн. От  же, ця си
туація не відображає стану 
французько-українських відно
син, що є дуже важливими. Ба
гато хто з групи ЄНП у Європар
ламенті, які не належать до де
легації ЄС – Україна, дуже ак
тивні щодо вашої держави. Вони 

опікуються українськими пи
таннями на рівні інших робочих 
органів, політичних груп або, 
наприклад, у Комітеті із закор
донних справ Європейського 
парламенту.

У. Т.: Зараз чимало говорять про 
можливий вихід Греції з євро-
зони. якими, за вашими очіку-
ваннями, будуть наслідки та-
кого кроку для майбутнього ЄС? 

– Ми мусимо підтримати 
греків і нагадати їм, що ре
форми, які вони мають здій
снити, задумані для поліпшення 
роботи їхнього державного апа
рату та збільшення конкуренто
спроможності економіки. Вони 
мають зрозуміти, що проводять 
їх не для Європейського Союзу, а 
заради власного майбутнього. 
Ми повинні заохочувати наших 
грецьких друзів, але водночас 
мусимо казати правду: ЄС лише 
тоді виявлятиме подальшу солі
дарність із цією країною, якщо 
вона виконає свою частку 
зобов’язань. Для цього потрібно 
призначити уряд, який після ви
борів буде здатним виконати 
взяті на себе завдання. Але Гре
ція є суверенною державою, вона 
сама має обирати власну долю. 
Ніхто не зробить це замість неї. 
Євросоюз може допомогти, як 
він чинив багато десятиліть по
спіль. Але не може визначати 
майбутнє країн-учасниць за
мість них самих.

У. Т.: Ви є депутатом Європей-
ського парламенту впродовж 
13 років. За цей час ЄС розши-
рився за рахунок 12 нових чле-
нів. що думаєте про його по-
дальше можливе розширення 
в довготерміновій перспективі?

– Розширення є одним із 
найуспішніших напрямів полі
тики ЄС. Група ЄНП у Європар
ламенті є його активним при
хильником. Можливість вступу 
до Євросоюзу варто розглядати 
під кутом основних цілей орга
нізації: зміцнення свободи, без
пеки, стабільності, економіч
ного розвитку, соціальної спра
ведливості та солідарності на 
континенті. Невдовзі до нас 
приєднається Хорватія. Це до
водить, що ідеї та засади, на 
яких був побудований ЄС, зали
шаються привабливими. Такий 
урок варто засвоїти нам усім: 
європейська солідарність є від
повіддю на виклики кризи. 
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В
ід часу прийняття 9 вересня 
2010 року підконтро льною 
Партії регіонів парламент
ською більші стю Закону 

«Про внесення змін до Закону 
«Про столицю України – місто-
герой Київ» міський голова утра
тив реальні повноваження осно
вної посадової особи в громаді. 
Якщо до змін лише обраний кия
нами мер міг бути призначений 

очолювати Київську міську дер
жавну адміністрацію (орган вико
навчої вла  ди й виконавчого ор
гану Київради), то після ухва
лення згаданого вище документа 
посади голови КМДА й міського 
голови «розщепили». Тепер на 
першу з них може бути призна
чена будь-яка особа, яку затвер
дить президент за поданням Каб
міну, і саме ця «будь-яка особа» 

очолюватиме виконавчу владу в 
столиці. Тому після «київської ре
форми» 2010 року тут все вирішує 
Олександр Попов, якого не оби
рали кияни, а призначила Бан
кова. Однак питання легітимізації 
цього діяча в очах жителів міста у 
спосіб протягування його канди
датури на загальних виборах мера 
вимагає від влади пошуку черго
вих лазівок у законодавстві.

Столицю знову 
ставлять на коліна
Заява Черновецького про відставку аж ніяк не вплине на життя 
киян, але дає змогу владі призначити вигідну їй дату виборів мера

Автор: 
Андрій 
Скумін
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ЕЛЕКТОРАЛьНІ 
ВПОДОБАННя 
КияН  
НА ВиБОРАХ 
МІСьКОГО 
ГОЛОВи

В. Кличко – 
22%

Ю. Тимошенко 
– 11%

О. Попов – 9%

Л. Черновець-
кий – 3%

Планують 
голосувати 

«проти всіх» – 
9,2%

Опитування 
проведене 
Комітетом 

виборців України 
в Києві від 10 до 17 

березня 2012 
року. Задіяно 1100 

респондентів, 
похибка – не 

більше ніж 3%.

ДАТА МАЄ ЗНАчЕННя
Показовою стала дата опри
люднення заяви про відставку з 
посади міського голови, адже 
відповідно до законодавства по
вноваження Черновецького за
кінчуються 3 червня, а вона 
з’явилася 1-го. Представники 
опозиції вже звернули увагу на 
факт, що згідно із Законом Укра
їни «Про місцеве самовряду
вання», в такому разі чергові ви
бори мера мали б відбутися через 
два місяці, тобто на початку 
серпня, однак у випадку достро
кових, які проводять за дочас
ного (дарма що лише на один-
два дні) складання повноважень, 
закон не встановлює чітких тер
мінів проведення позачергового 
волевияв лення. Тож у такий спо
сіб Банкова дістає свободу дій із 
призначенням дати голосування 
за столичного мера.

Утім, є нюанси. З огляду 
на статтю 79 Закону «Про міс
цеве самоврядування в Україні» 
пов новаження міського голови 
слід вважати припиненими 
лише від дня, коли Київрада 
проголосує за рішення, яким ві
зьме до відома факт поданої за
яви. За інформацією Тижня, до 
4 червня цього зроблено не 
було, а відповідно до розпоря
дження секретаря Київради Га
лини Гереги чергове пленарне 
засідання ІХ сесії має відбутися 
лише 12 липня 2012-го. Якщо 
цього дня її депутати візь муть до 
відома заяву Черновецького, то 
ВР має призначити чергові, а не 
позачергові вибори. Щоправда, 
це коли рахувати, що термін по
вноважень старого міського го
лови – чотири роки. Однак зі 
скасуванням результатів полі
треформи повноваження відпо
відного посадовця знову ста  нов-
лять п’ять років, тобто тривають 
до червня 2013-го. У такому ви
падку звільнення «мера-при ви-
 да» відбудеться таки в режимі 
дострокового відсторонення від 
крісла, а відтак мають бути при
значені позачергові вибори.
Отже, заява Черновецького свід
чить, що Партія регіонів захо
тіла провести вибори мера, не 
чекаючи 2013 року, – у 2012-му. 
Не вдаючись ані до сумнівних із 
погляду законодавства рішень 
більшості в парламенті, ані до 
послуг підконтрольного їй Кон
ституційного Суду.

Відповідно до частини 3 стат-
 ті 42 Закону «Про місцеве само

врядування в Україні», не піз
ніше як на 15-й день по звіль
ненні з посади Черновецького 
в.о. міського голови (тобто секре
тар Київради) повинна зверну
тися до парламенту з клопотан
ням щодо призначення позачер
гових виборів його наступника. 
Отже, таке клопотання може бути 
подане не пізніше ніж 12–26 лип-
 ня 2012 року. Згідно закону, по
зачергові місцеві перегони при
значають не пізніше ніж за 60 
днів до голосування, а електо
ральний процес розпочинається 
за 50 днів до позачергових міс
цевих виборів. Таким чином, 
схоже, влада хоче сумістити об
рання київського міського го
лови й народних депутатів Укра
їни в жовтні.

По-пер  ше, є бажання макси
мально скористатися з можливого 
позитивного ефекту, який, попри 
корупційні скандали, забезпе
чить оновлення міста у зв’язку з 
проведенням матчів фінальної 
частини чемпіонату Європи в 
Києві. По-друге, прагнення як
найшвидше конвертувати також 
і в електоральну підтримку По
пова (окрім Партії регіонів) до
плати пенсіонерам із мінімаль
ною пенсією напередодні парла
ментської компанії. Крім того, 
саме в такий час мажоритарники-
регіонали актив  но скуповувати
муть голоси (процес уже пішов), і 
це також може бути обернуто на 
користь Олександра Павловича 
(паралельний підкуп). По-третє, 
для Попова і К° вигідніше прово
дити вибори до початку опалю
вального сезо  ну, адже неперед
бачувана зима може піднести не
приємні сюрпризи з відповідним 
ударом по рейтингу.

МЕР БЕЗ ПОВНОВАЖЕНь
Незалежно від того, якими бу
дуть перегони – черговими чи 
позачерговими, повноцінними 
виборами міського голови Ки
єва вони стануть лише для од
нієї особи – висуванця Партії 
регіонів Олександра Попова. На 
своїй прес-конференції той уже 
анонсував, що у випадку своєї 
перемоги звернеться до Верхо
вної Ради з проханням про 
«возз’єд нання» посад мера та 
голови КМДА. І цілком імо
вірно, що в такому випадку під
контрольна регіоналам ВР про
голосує за відповідні зміни. 
Теза про те, що в разі виграшу 
опозиційного кандидата цього 

не станеться, вплив киян на 
КМДА залишатиметься обме
женим, а між опозиційним ме
ром і керівником адміністрації, 
призначеним владою, поч-
неться шкідливе для міста про
тистояння, поволі 
перетворюєть  ся на один із осно
вних аргументів стосовно того, 
чому його жителі мають голосу
вати таки за Попова.

Активна реклама досягнень 
останнього також може свідчити, 
що його куратори (зокрема, 
глава Адміністрації президента 
Сергій Льовочкін) затягувати ви
бори мера далі ніж до осені не 
збираються. Найгучніший пе
редвиборчий проект – «Перший 
референдум киян», мета якого, 
схоже, полягає в масштабному 
підкупі певних категорій електо
рату та розблокуванні можливос
тей для масштабного перерозпо
ділу земельного ринку столиці. 
Для цього передбачено винести 
на загальне голосування питання 
про те, щоб надати допомогу 
пенсіонерам та бюджетникам і 
підтримати новий Генеральний 
план столиці. Показово, що всі ці 
проблеми можна легко вирі
шити без жодних референдумів 
(до речі, дороге задоволення для 
місцевих платників податків) – 
достатньо рішень контрольова
ної ПР Київради.

Кампанія за референдум є 
потужним інструментом мобілі
зації «вільного електорату», на
самперед колишніх прихильни
ків Черновецького, які тради
ційно голосували «за гречку».  
До речі, Попова активно піарять 
колишні помаранчеві зірки: зок-
рема, білборди заполонила рек-
лама «його» ініціатив з облич
чями Руслани, Олега Скрипки та 
інших упізнаваних постатей...

Навіть якщо станеться диво 
й опозиційний кандидат пере
може на перегонах у Києві, 
йому доведеться бути мером за 
голови КМДА Олександра По
пова (або іншого призначеного 
президентом намісника), в роз
порядженні якого й надалі за
лишатимуться фінансові ре
сурси, адміністративний апарат 
та більшість повноважень. Од
нак ця перемога необхідна для 
того, щоб підтвердити: нинішня 
влада зберігає контроль над 
столицею лише внаслідок при
мусу та маніпуляцій законодав
ством, а не завдяки підтримці 
більшості киян. 
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Політика у спорті  
та спорт у політиці

П
ід час античних Олімпійських ігор зупиня
лися війни й атлети змагалися між собою 
без жодних перешкод. Проте важко контр
олювати велелюдні збіговиська: колись 

пристрасті на іподромі у Візантії вибухнули по
встанням, що мало не призвело до повалення 
трону. Відтоді багато що змінилося і понад два де
сятка мільйонерів звично гасають за м’ячиком на 
втіху мільйонам незаможних. Гонитва за рекор
дами кумирів переважила піклування про фі
зичну культуру і здоров’я суспільства. Масові ви
довища задовольняють попит загалу, дають вихід 
емоціям уболівальників, відволікають від соці
альних проблем спалахами національних, місце
вих і корпоративних почуттів. Утім, і досі стадіон 
часом гучно висловлює своє ставлення до дер
жавних керманичів дошкульним скандуванням.        
Відновлювач Олімпійських ігор барон П’єр де 
Кубертен мріяв, щоб спорт сприяв миру і порозу
мінню, але завадили ідеологічні конфронтації. 
Для проведення Ігор 1936-го було обрано Берлін 
ще до приходу Гітлера до влади. Тоді в Америці 
та Європі точилися дискусії про те, чи не піддати 
бойкоту змагання в країні, де грубо порушува
лися людські права. Президент США Франклін 
Делано Рузвельт гадав, що політика не мусить 
впливати на спорт. Нацисти збудували стоти
сячний стадіон і низку ін
ших споруд, фінансували 
фільм «Олімпія» на славу 
Третього Рейху. Вони дис
кримінували євреїв, але 
зняли де-не-де антисеміт
ські гасла і дозволити 
участь напів’єврейки в ні
мецькій команді, а тем
ношкірі атлети виявилися 
гідними перемагати су
перменів нордичної раси.   
Коли Радянський Союз розпочав інтервенцію 
в Афганістані, президент Джиммі Картер уль
тимативно зажадав вивести війська за місяць під 
загрозою бойкоту літньої Олімпіади 1980 року в 
Москві на знак протесту. Японія, Китай, Канада, 
Аргентина, Західна Німеччина тощо підтримали 
Сполучені Штати. Велика Британія, Франція, Іта
лія, Австралія, Нідерланди, Іспанія, Бельгія, 
Швейцарія, Португалія, Данія, Ірландія та багато 
інших країн дозволили своїм спортсменам висту
пати під олімпійським, а не національним прапо
ром, і їхні гімни не виконували під час вручення 
медалей. Відмовилися 65, а взяли участь 80 за
прошених держав. Загальна кількість рекордів 
перевищила ігри в Монреалі 1976-го. 

Авторові цих рядків трапилося бути на той час у 
Москві. Червона столиця вразила незвичною 
чистотою вулиць та особливим напруженням. 
Жебраків і безпритульників було завчасно ви
везено з міста. Натомість сюди прибули великі 
наряди міліції з цілої Росії: шереги навдиво
вижу чемних охоронців порядку у свіжовипра
суваних одностроях стояли пліч-о-пліч вздовж 
спортивних об’єктів. Постачання харчами дові
рили дружній і заможній Фінляндії, яка мала з 
цього великий зиск. Ресторани пропонували не 
лише молочні продукти, а й помаранчі та ба
нани з фінськими етикетками. Найбільшою не
сподіванкою виявилися концерти для гостей. 
Програми рясніли фольклором, але вперше не 
мали заяложених і остогидлих псалмів на честь 
Лєніна і партії.           
У 1984-му Радянський Союз бойкотував Олім
пійські ігри, що відбувалися в Лос-Анджелесі, 
начебто через шовінізм і ворожість Сполучених 
Штатів і провів альтернативні Ігри доброї волі. 
Кремль підтримали Болгарія, Польща, Східна 
Німеччина, Угорщина, Чехословаччина, Монго
лія, В’єтнам, Куба, Лаос, Афганістан, Південний 
Ємен, Північна Корея, Ангола, Ефіопія. Відтоді 
зазнав краху політичний устрій у більшості з 
цих країн. Американський президент Рональд 

Рейґан згодом казав, що 
росіяни, мабуть, бояться, 
щоб хтось із їхніх спортс
менів не попрохав при
тулку на Заході. Конфлікт 
не дав безпосередніх ре
зультатів, але засвідчив 
міцність або кволість і 
приреченість ладу. 
Міжнародний бойкот 
проти некомпетентності 

та безпорадності невігласів, неспроможних 
усвідомити дух і потреби доби, не зриває 
спортивного свята, але затруює його смак 

відчуттям зневаги та огиди. Варто вчитися з чу
жих або принаймні з власних фатальних поми
лок, адже надто важко відбити пенальті, коли 
воротар нехтує правилами гри і безтямно на
прошується на штрафні санкції. Дискваліфіка
ції підлягає ціла команда, яка мусить якнай
швидше вигнати геть тренерів-ошуканців, поки 
не пізно, щоб не збанкрутувати. Цивілізована 
спільнота толерує навіть кримінального мафі
озі, доки той поводиться в певних межах ста
туту і зважає на фахову громадську думку, але 
жоден солідний клуб не припускає членства 
дурнів. 

МІЖНАРОДНий БОйКОТ 
ПРОТи 

НЕКОМПЕТЕНТНОСТІ 
ТА БЕЗПОРАДНОСТІ 

НЕВІГЛАСІВ НЕ ЗРиВАЄ 
СПОРТиВНОГО СВяТА

Автор:  
Михайло 
Кірсенко
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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



Президент Путін 
підписав феде-
ральний закон, 

який передбачає 
суттєве підвищення 

штрафів за пору-
шення під час орга-
нізації мітингів і де-

монстрацій:  
громадяни  

сплачуватимуть  
до  

300  
тис. руб. 

(74 тис. грн),  
чиновники –  

до  

600 тис. 
руб. 

(148 тис. грн)

П
ід час подій у російській 
столиці в грудні 2011 року 
і пізніше, коли президент
ська виборча кампанія 

ввійшла в заключну фазу, політ
технологи Владіміра Путіна, во
чевидь, з його цілковитої згоди 
застосували певні новації в пуб-
лічних технологіях. Власне, ці 
новації є добре призабутими дав
німи схемами, просто раніше Пу
тін до них не апелював. Напевно, 
не було потреби, бо почувався 
впевненіше. А тепер, коли сті
лець під ним трохи захитався, на
стала черга того, що можна на
звати «контрольована громадян
ська війна».

Зазвичай мудрий державний 
діяч, який дбає про благо для 
своєї країни, зацікавлений у 
стані миру і злагоди між різ
ними верствами населення. Про   -
 те, коли невдоволення владою 
зростає і піддані можуть спряму
вати проти неї консолідований 
протест, на порядку денному 
з’являється невмируще гасло 
«divide et impera» – «поділяй і 
владарюй». Не можна допус
тити, щоб різноманітні соці
альні «струмки» злилися в по
тужний протестний потік. Су
противників керівництва треба 
зіштовхнути лобами, пересва
рити і зробити неможливими 
будь-які єднання та порозумін-
 ня між ними.

Коли на вулицях Москви ви
явилося забагато антипутінсь-
ких демонстрантів, «національ
ний лідер» завдав удару, звер
нувшись до робітників та інже
нерів Нижньотагільського ваго
нобудівного заводу (який на
справді виробляє танки). «Про
летаріат» не забарився з під
тримкою свого кремлівського 
благодійника (підприємства вій-
ськово-промислового комплексу 

майже цілковито залежать у Ро
сії від прихильності першої 
особи, якою реально був і зали
шається Владімір Путін). Від 
імені трудівників виступив на
чальник збирального цеху Іґорь 
Холманскіх. Він це зробив у тра
диційному радянському дусі: 
«Я вам по-простому, по-робітни-
чому скажу…» Спіч складався з 
дещо анонімних, але цілком 
упізнаваних погроз на адресу 
негідників, які в Москві каламу
тять воду. Холманскіх запропо

нував «батькові й учителеві» до
помогу, мовляв, ми з мужиками 
приїдемо до столиці й розбере
мося з тими покидьками, які 
проти Путіна. Той зі своєю фір
мовою посмішкою, що не обіцяє 
нічого доброго, запросив народ 
Уралу: «Приїжджайте!» ВВП 
пояснив усім, хто не збагнув, 
що ось він, справжній народ на 
чолі з такими конкретними ко
мандирами виробництва, як 
Холманскіх, а не ті нероби і ба
зіки (Путін саме так сказав), що 
юрмляться на Болотній площі в 
Москві.

Вождь актуалізував задавнені 
комплекси й антагонізми, що 
досі зберігаються в російському 
суспільстві. По-перше, він вико
ристовує давню неприязнь ши
рокого загалу до інтелігенції, до 
«очкариків», до надто розумних і 
«шибко» освічених, свідомо під
бурюючи нижчі верстви насе
лення проти людей вільних про
фесій, середнього класу, проти 
того внутрішнього ворога, якого 

царські поліцейські йменували 
збірною назвою «жиди і студен-
 ти» (на думку околоточних на
глядачів, усі біди Російської ім
перії організувала саме ця пуб-
ліка). По-друге, нацьковує «од
ноповерхову» провінційну Росію 
на Москву і Петербург, де рівень 
життя містян ближчий радше до 
Варшави та Праги, ніж до Са
мари й Астрахані (тому й педа
люються в проурядових ЗМІ 
«норкові шуби» столичних бун
тівників). Справді, Москву в Росії 
одностайно недолюблюють, не
безпідставно підозрюючи в тому, 
що її добробут забезпечений за 
рахунок злиднів регіонів. Ще по
кійний Єґор Ґайдар дослідив, що 
Білокам’яна живе переважно 
зав дяки столичній ренті, внаслі
док чого розпоряджається 85% 
усіх російських фінансів, які нею 
не зароблені. Тому на тлі решти 
територій РФ столиця справляє 
враження іншої держави, а її 
мешканці – іншої нації. Неда
ремно жартують тамтешні жур
налісти: «Якихось 100 км від 
Москви – і ви вже в Росії».

Однак Путін грає з вогнем, 
мимоволі сприяючи відроджен-
 ню потужних відцентрових тен
денцій російського обласного се
паратизму. Достатньо згадати те, 
що відбувалося на Волзі, Уралі, в 
Сибіру і на Далекому Сході, в ко
зацьких регіонах у 1918–1924 ро
ках і в період «лихих 1990-х». 
Гасло «Геть від Москви!» не 
лише українське…

Чи вдасться це протистояння 
між центром і периферією, між 
інтелігенцією столиць та бюджет
никами провінційних міст Росії 
(які цілковито залежні від «хліба» 
і «видовищ» «цезаря») втримати 
під контролем Путіна без наро
щування взаємної ненависті й 
відчуження? Московські опози

Контрольована 
громадянська війна
Путін, а в його особі російська бюрократія,  
оголосив війну інтелігенції

Автор:  
Ігор Лосєв

ПУТІН ГРАЄ З ВОГНЕМ, 
МиМОВОЛІ СПРияЮчи 
ВІДРОДЖЕН  НЮ ПОТУЖНиХ 
ВІДЦЕНТРОВиХ ТЕНДЕНЦІй
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«ВСЄМ 
БАЯЦЦА!». 
11 червня у 
квартирах 
російських 
опозиціонерів 
було 
проведено 
обшуки

ціонери, розуміючи, що їх нама
гаються ізолювати, прагнуть цьо-
 го не допустити й формують свої 
групи підтримки регіональних 
демократів та відряджають їх за 
межі столиці (вони вже брали 
участь у спільних антипутінських 
акціях у Сибіру та Астрахані).

Путін (а в його особі росій
ська бюрократія) оголосив ві
йну інтелігенції, символічно під
твердивши відмову від компро
місу призначенням на посаду по
вноважного представника прези
дента РФ в Уральському феде
ральному окрузі того ж таки 
Холманскіх, який уже встиг наго
ворити на адресу ліберальної ін
телігенції багато образливого і 
грубіянського.

Власне, в історії Росії (і не 
лише її) все це вже було. Проти
стояння влади та інтелігенції є 
фундаментальним чинником ро
сійського історичного процесу, 
починаючи з того моменту, як 
остання виникла в ході реформ 
Пєтра І як особлива верства. 
Варто нагадати, що й поняття 

«інтелігенція» вперше з’я вилося 
саме в Росії завдяки модному в 
ХІХ столітті дуже плідному авто
рові Боборикіну, який не тільки 
написав 100 романів, а й збага
тив російську і світову традицію 
дефініцією «інтелігенція». На 
Заході вважають за кра  ще оперу
вати поняттям «інтелектуали», а 
щодо інтелігенції… В одній енци
клопедії написано так: «Інтелі
генція (рос.) – це вузьке коло по-
європейському освічених людей 

в азіатській країні». Ця російська 
верства постійно була револю
ційним ферментом, бо перебу
вала в ситуації нерозв’язної су
перечності між європейським 
ідейним вихованням та азіат сь-
ко-деспотичними реаліями цієї 
держави. Тому ці люди часто по

чувалися в ній внутрішніми 
емігрантами, відчуваючи постій
ний тиск з боку не лише вер
хівки, а й простимульованих вла
дою «мас».

Приміром, імператор Ніко
лай І нацькував на дворянську 
декабристську інтелігенцію чис
ленну державну бюрократію. 
Алек  сандр ІІІ апелював до селян 
і міщан, потураючи їхнім сма
кам навіть в особистій поведінці 
й сприймаючи їх як природного 
союзника проти «надто розум
них». Ніколай ІІ співчував та
ким простонародним організа
ціям, як «Союз русского народа» 
та «Союз Міхаіла Архангела», і 
був у захваті від популярного в 
тих колах бестселера «Прото
коли сіонських мудреців». «Со
юзи» вирізнялися демонстра
тивним антиінтелектуалізмом… 
Війна між Путіним і російською 
протестною інтелігенцією стає 
дедалі гострішою і непримирен
нішою. Окреме питання: що 
вона принесе Росії та сусіднім 
державам? 

ПРОТиСТОяННя ВЛАДи ТА 
ІНТЕЛІГЕНЦІї Є ОСНОВНиМ 
чиННиКОМ РОСІйСьКОГО 
ІСТОРичНОГО ПРОЦЕСУ
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«У
сім до рятувальних 
шлюпок!» Такий різ -
кий заклик читає-
ть ся у сприйманні 

фондовими ринками тенденцій 
глобальної економіки. Інвестори 
кидаються купувати суверенні 
облігації США, Німеччини й де
далі меншого числа «безпечних» 
країн. Коли люди готові платити 
німецькій державі за привілей 
стати тримачами випущеної нею 
дворічної облігації і з радістю по
зичають кошти американському 
урядові на 10 років із номіналь
ною дохідністю нижче 1,5%, то 
вони або очікують багаторічної 
стагнації і дефляції, або бояться 
близької катастрофи. У будь-
якому разі зі світовою економі
кою щось дуже й дуже негаразд.

Це «щось» – поєднання не
впевненого зростання й дедалі 
вищого ризику фінансової ката
строфи. В усьому світі держави 
потерпають від ослаблення еко
номіки. Рецесія в периферійних 
країнах єврозони поглиблюється. 
Три місяці нестабільного про

гресу на ринку зайнятості Аме
рики вказують, що оздоровлення 
економіки в цій країні під загро
зою. А найбільші нові ринки теж, 
здається, зайшли в глухий кут. 
ВВП Бразилії зростає ще повіль
ніше, ніж Японії. В Індії хаос. 
Навіть у Китаї гальмування стає 
дедалі сильнішим. Відновлення 
глобальної економіки, яке поча-
 ло спотикатися відразу після по
передньої рецесії, сигналізує про 
наближення широкомасштабної 
стагнації по-японськи.

Але це ще має цілком непо
ганий вигляд порівняно з наро-
станням небезпеки розвалу єв
розони. Європейський Союз, най -
більша економічна зона світу, 
може поринути у вир збанкруті
лих банків, дефолтів і депресії. 
На тлі такої фінансової ката
строфи хаос, викликаний бан
крутством Lehman Brothers 
2008 року, здасться просто 
дріб’язком. Можливість виходу 
Греції із зони євро після виборів 
17 червня, погіршення стано
вища в банківському секторі Іс

панії та швидкий розпад тран
скордонних фінансових потоків 
у Європі – всі названі чинники 
лише посилили небезпеку. І цьо-
 го разу протистояти їй буде 
важче. 2008-го центральні бан-
 ки й політики об’єд  нали зу
силля, щоб відвернути депресію. 
Сьогодні всі політики пересва
рилися між собою. І навіть якщо 
технократи у фінансових регуля
торах можуть (і повинні) зро
бити більше, засобів для цього в 
них поменшало.

ЗРОБЛЕНО В АФІНАХ – 
ПОГІРШЕНО В БЕРЛІНІ
Ніхто не хоче випробовувати 
цих різноманітних сценаріїв ка
тастрофи. Нині порятунок євро 
залежить лише від остаточних і 
рішучих дій політиків. Якщо 
вони знайдуть надійне рішення, 
воно не гарантує, що світова еко
номіка піде далі як по маслу; але 
без цього на всіх чекає еконо
мічна трагедія. Просто вражає, 
наскільки доля світової еконо
міки залежить від федерального 

Анґело, стартуй!
Світова економіка –  

в серйозній небезпеці.  
Дуже багато залежить  

від однієї жінки
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До  

€100 
млрд

фінансової допо-
моги готові надати 
Іспанії ЄС та МВФ

У  

€40 
млрд
оцінив МВФ  

потреби іспанських 
банків

ПОРяТУНОК ЄВРО 
МОЖЛиВий ЛиШЕ З 
ВІДХОДОМ ВІД РЕЖиМУ 
СУВОРОї ЕКОНОМІї І 
ПЕРЕНЕСЕННя БІЛьШОї УВАГи 
НА ЕКОНОМІчНЕ ЗРОСТАННя
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канц лера Німеччини Анґели 
Меркель.

Утім, чіплятися до Меркель 
бачиться несправедливим. Полі
тики припускаються помилок у 
своїх діях скрізь – від Делі, де ре
форми загрузли, й до Вашинг
тона, де параліч влади, виклика
ний протистоянням інтересів, 
наприкінці року загрожує смер
тельною сумішшю зі збільшення 
податків і скорочення асигну
вань. А німці ніколи не пропус
кають можливості наголосити, 
мовляв, от у Європі інвестори не 
переймаються тим, що уряд Мер
кель діє розумно, а її попередник 
10 років тому старанно реструк
туризував економіку; проблема 
лише у втраті довіри до менш 
упорядкованих країн, де такі ре
форми не відбулися.

Та не варто поспішати зі спів
чуттям. Для початку колишні за
слуги сьогодні мало чого варті: 
якщо євро обвалиться, то Німеч
чина зазнає колосальних збитків. 
Першим попередженням стало 
зниження рейтингів кількох ні
мецьких банків. Понад те, на без
сумнівні помилки в Греції, Ір
ландії, Португалії, Італії, Іспанії 
та інших країнах-боржниках за 
останні три роки наклалися ще 
й промахи європейських країн-
кредиторів. Зосередження уваги 
майже виключно на суворій еко
номії, запровадження один за од
ним серії напівсирих планів по
рятунку й відмова розробити чіт
кий план фіскальної та банків
ської інтеграції, необхідний для 
виживання єдиної валюти, – ось 
іще деякі причини, чому євро 
стоїть на краю прірви. А позаяк 
насамперед Німеччина визна
чила такий результат, то й більша 
частина провини лежить на Бер
ліні.

СМІЛиВІШЕ, БІТТЕ
За межами Німеччини вже ді
йшли консенсусу в питанні, щó 
має зробити Анґела Меркель 
для збереження єдиної валюти. 
Мова, зокрема, про відхід від ре
жиму суворої економії і перене
сення набагато більшої уваги на 
економічне зростання, доповнен-
 ня єдиної валюти банківським со
юзом (зі страхуванням депозитів, 
відповідним наглядом і спіль
ними засобами для рекапіталіза
ції або вирішенням проблем не
платоспроможних фінустанов – 
усе в межах єврозони), та перехід 
до обмеженої форми мутуалізації 

(узагальнення) боргів для ство
рення спільних безпечних акти
вів і надання периферійним 
країнам можливості поступово 
зменшити своє боргове наванта
ження. Такі поради безнастанно 
лунають із Вашингтона, Пекіна, 
Лондона, та й із більшості сто
лиць єврозони. Чому ж досі най
практичніший політик на конти
ненті нічого не зробила?

Її критики причиною вважа
ють нерішучість – і в чомусь ма
ють рацію. Насправді Меркель 
жодного разу ще не пояснила до 
ладу німецькому народові, що 
він стоїть перед вибором. З од
ного боку, абсолютно неприва
блива ідея платити борги своїх 
нездар-сусідів, а з іншого – ре
альна катастрофа, розвал євро
зони. Одна з причин, чому так 
багато німців настроєні проти 
мутуалізації (узагальнення) бор-
 гу – це те, що вони (цілком не
правильно) вважають, ніби євро 
може вижити й без цього. Але 

Меркель має ще й чудову по
двійну стратегію. По-перше, во-
на вважає, що її вимоги запрова
дити сувору економію і відмова 
платити за інші країни – це єди
ний спосіб почати реформи в 
Європі; а по-друге, що коли ка
тастрофа таки трапиться, Німеч
чина зможе швидко врятувати 
становище.

Перший ризик, звичайно, 
мо  же претендувати на певний 
успіх – особливо усунення з по
сади Сільвіо Берлусконі та прове
дення в південноєвропейських 
країнах реформ, які ще недавно 
здавалися немислимими. Але за 
цю стратегію доводиться пла
тити дедалі більше, і ціна швидко 
зростає. Рецесії, породжені над
мірною економією, перетворю
ють перемогу на поразку. У бага
тьох європейських країнах бор
гове ярмо важчає, а ще лунають 
екстремістські політичні закли-
 ки. Непевність, викликана підхо
дом «якось воно буде», відлякує 
інвесторів і збільшує ризик євро
катастрофи.

Що ж до ідеї Німеччини, що 
все можна врятувати останньої 
миті, – наприклад, якщо Євро
пейський центральний банк 
(ЄЦБ) заповнить країну ліквід
ними засобами, – то це бачиться 
ризикованим. Якби в Іспанії ді
йшло до повномасштабного ма
сового відпливу депозитів із бан
ків, то зупинити його не змогла б 
навіть Меркель. Якщо Греція ви
йде з єврозони, то, звісно, ні
мецька громадськість зможе пе
реконатися, що на грішників за
вжди чекає невідворотна кара; 
але вихід Греції призведе до ха
осу в цій країні й поширення про
блеми на всю Європу. Впродовж 
цієї кризи Меркель відмовлялася 
запропонувати достатньо сміли
вий план, щоб ошелешити банки 
і змусити їх слухатися, – так, як 
зробила в Америці програма 
TARP.

Коротше кажучи, навіть якщо 
її стратегія й принесла якісь диві
денди, вартість останньої була 
руйнівною, і вона вже себе вичер
пала. Меркель потрібно розро
бити чіткий план для єдиної ва
люти, щонайпізніше до європей
ського саміту 28 червня або й ра
ніше, якщо вибори в Греції при
зведуть до поширення паніки. 
Він має бути достатньо конкрет
ним, аби розвіяти щонайменші 
сумніви стосовно рішучості Ні
меччини врятувати євро. А крім 
того, має включати негайні вне
ски в глибшу інтеграцію, як-от 
зобов’язання використовувати 
спільні фонди для рекапіталізації 
іспанських банків.

Через це вона ризикує втра
тити підтримку вдома. Та водно
час із такою непевністю дістає 
можливість швидкої винагороди. 
Щойно стане зрозумілою відда
ність Німеччини справі більшої 
інтеграції, Європейський центро
банк мав би більше простору для 
активніших дій: і щоб купувати 
набагато більше суверенних об
лігацій, і щоб забезпечити сер
йознішу підтримку фінустано
вам. Якби зменшився страх пе
ред катастрофою, замкнуте коло 
розімкнулося б, адже до інвесто
рів повернулася б упевненість.

Світова економіка все ще му
сила б боротися з неефектив
ністю керівництва в інших краї
нах та слабким зростанням. Але 
вона зробила б велетенський 
крок назад від краю прірви. 
Пані Меркель, усе залежить від 
вас. 
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Зростання ВВП 2011 
року

Естонія  

7,6%
Литва  

5,9%
Латвія  

5,5%

Уроки Латвії
У держав Балтії – зростання економіки після суворої ощадності, 
і вони не хочуть платити борги середземноморських країн

частину Євросоюзу, чого аж 
ніяк не скажеш про загрузле в 
рецесії Середземномор’я.

Причини для цього непрос
 ті. Балтія наздоганяє інші дер
жави у розвитку. Середзем  но -
мор’я зазнало потрійного удару: 
підірвана глобалізацією низь
котехнологічна промисловість, 
цінова конкуренція з боку ко
лишніх комуністичних країн ЄС 
і втрата звичних для них венти
лів для зняття напруження у 
вигляді інфляції та девальвації. 

П
роходячи повз ошатні 
особняки понад піща
ними пляжами Юрмали, 
важко повірити, що Лат

вія пережила таку саму глибоку 
кризу, як і Греція. Жвавий під
йом її економіки на льоту спи
нила світова фінансова криза 
2008 року, яка принесла із со
бою крах банківської системи, 
величезний дефіцит бюджету, 
допомогу з боку ЄС та МВФ і 
один із найсуворіших у цілій 
Європі режимів затягування 
пасків. На відміну від Греції, 
Латвія надзвичайно швидко 
пройшла тяжку адаптацію і 
вже знову показує стабільне 
зростання (а її прем’єр-міністр 
Валдіс Домбровскіс навіть 
спромігся повторно виграти ви
бори).

Одужують і сусідки Латвії – 
Естонія та Литва. До того ж 
балтійська трійка змогла до
сягти цього, зберігаючи фіксо
ваний обмінний курс. Вона по
казує проблемним країнам єв
розони приклад того, як про
водити «внутрішню девальва
цію». Якщо Афіни можуть неза
баром залишити єврозону, то 
Рига хоче приєднатися до неї 
2014 року. Дуже зворушує, що 
дехто досі вважає єдину валюту 
чимось позитивним.

За часів безпросвітного мо
року великі чини з ЄС і МВФ у 
цій балтійській живучості вбача
ють промінь надії. На проведе
ній у Ризі конференції очіль
ниця МВФ Крістін Лаґард на
звала досягнення Латвії «ви явом 
майстерності». Її провідний еко
номіст Олів’є Бланшар сказав, 
що його скепсис стосовно при
в’язки валюти виявився помил
ковим. На думку шведського мі
ністра фінансів Андерса Борґа, 
Латвія успішно склала «випуск ні 
іспити»; якщо вже вона не про
йде кваліфікаційного відбору до 
єврозони, то хто?

Легко за цим забути еконо
мічну й соціальну ціну. Країна 
втратила понад одну п’яту свого 
ВВП упродовж двох років. Без
робіття підскочило до 20% (і за
лишається високим). У державі, 
яка й без того потерпає від змен
шення населення, зросла емі
грація. Продуктивність низька. 
До того ж Латвія може «похва
литися» прикладами разючої 
нерівності – чи не найбільшої в 
ЄС. Та все ж країни Балтії зрос
тають швидше за будь-яку іншу 
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А тепер повернути конкуренто
спроможність реально лише 
шляхом різкого урізання заро
бітної плати й зниження цін. 
Під час недавнього виступу в 
Брюсселі заступниця генераль
ного директора МВФ Немат Ша
фік порівняла такий процес 
внутрішньої девальвації з фар
буванням будинку: «Якщо у вас 
є обмінний курс, ви можете во
дити пензлем туди-сюди. Якщо 
у вас немає обмінного курсу, вам 
доведеться рухати будинком».

Тож чи можуть флегматичні 
балтійці навчити гарячих се
редземноморців цієї надлюд
ської майстерності? «Ми пока
зали світові, що є кращі рі
шення, ніж девальвація», – ска
зав Ілмарс Римшевич, голова 
Центрального банку Латвії. За 
його словами, валютна прив’яз
 ка мала надзвичайно важливе 
значення для надійності кра
їни, а не ускладнила процес 
пристосування. У будь-якому 
разі, девальвація пришвидшила 

б інфляцію і збільшила б тягар 
позик та іпотек у євро.

На думку Міжнародного ва
лютного фонду, дефіцити слід 
поступово скоротити за серед
ній термін скрізь, де тільки 
можливо. Але Латвія вважає, 
що найсуворіший режим еко
номії, запроваджений відра
 зу, – найкращий спосіб повер
нути собі довіру ринку. У Греції 

політики найрізноманітніших 
мастей звинувачують ЄС та 
МВФ мало не в усіх своїх нещас
тях. А от у Латвії самі міжна
родні кредитори попереджа
ють уряд, щоб він не вживав за
надто суворих заходів ощад
ності, й радять не вдаватися до 
поспішної відмови від програм 
соціального страхування.

Держави Балтії – невеликі, 
відкриті торгові, з гнучким рин
ком праці – змогли зменшити 
заробітні плати швидше за су
ворі, закриті країни Середзем -
но  мор’я. Основні торговельні 
партнери балтійців – це еконо
мічно сильні й стабільні пів
нічні країни. І попри всю їхню 
недовіру до кейнсіанства, вони 
змогли скористатися з політики 
стимуляції сусідських економік. 
Що ж до середземноморських 
держав, то їм доводиться пробу
вати поставити економіку на 
ноги в час, коли більшість ін
ших сусідів також затягують 
паски. Понад те, в країнах Бал
тії були дружньо налаштовані 
іноземні банки, які не викачу
вали звідтіля ресурсів. Хоча в 
Латвії Parex Вank збанкрутував, 
Швеція надавала життєво необ
хідну підтримку більшості бал
тійських фінустанов.

Коли проводиш такі порів
няння по лінії північ – південь, 
виникає небезпека піддатися 
стереотипам й ідеалізувати, 
скажімо, вплив Німеччини че
рез старий Ганзейський союз. 
Побувши в складі СРСР, бал
тійці мають не менші проблеми 
з корупцією, ніж будь-яка се
редземноморська держава. Та 
все ж досвід окупації і лихо

У чАСи БЕЗПРОСВІТНОГО 
МОРОКУ ВЕЛиКІ чиНи 
З ЄС І МВФ У БАЛТІйСьКІй 
ЕКОНОМІчНІй ЖиВУчОСТІ 
ВБАчАЮТь ПРОМІНь НАДІї

ліття, можливо, дав їм шанс 
легше змиритися із суворою 
економією. Що дратує Естонію, 
яка недавно приєдналася до єв
розони, то це необхідність ви
плачувати борги значно багат
ших греків.

Усе це може означати, що 
Балтія для єврозони радше ви
няток, ніж зразок. Та все ж там є 
цінні уроки. По-перше, зни
ження рівня заборгованості до
помагає. Скорочення економіки 
Латвії посилило її борговий тя
гар більш ніж учетверо – при
близно до 45% ВВП. Але це все 
ще менше ніж половина того ко
ефіцієнта, який мали напере
додні кризи Італія і Греція. По-
друге, міжнародні кредитори по -
винні бути об’єктивними: якщо 
країна не може сплатити своїх 
боргів, їх потрібно реструктуру
вати якомога раніше й рішу
чіше. Сфальсифіковані оцінки 
прирекли Грецію на непомірне 
боргове ярмо й неадекватне фі
нансування, яке живило постій
ний страх хаотичного дефолту. А 
Латвії, навпаки, виділяли біль
 ше коштів, ніж було потрібно.

Досвід Іспанії та Ірландії 
підтверджує, що для збере
ження стабільності потрібні 
не просто здорові, а дуже 
сильні державні фінанси. Борг 
приватного сектору теж зда
тен обернутися катастрофою. 
Але обом країнам можна було 
б допомогти, якби їхні банки 
мали зовнішню підтримку. Це 
наводить на третій висновок: 
про потребу в «банківському 
союзі», в системі на європей
ському рівні для регулювання, 
реструктуризації та прямої 
рекапіталізації «хворих» бан
ків.

І останнє. Латвійці кажуть, 
що обіцянка членства у євро
зоні була необхідною, аби не 
дати їм зійти з визначеного 
курсу. Ідея євро як безпечної 
гавані може здатися сміховин
ною. Але крім страху перед ко
лапсом, виборцям потрібна обі
цянка кращого майбутнього 
для обґрунтування суворої еко
номії. Для членів єврозони та
ким може стати лише якесь за
певнення на майбутнє, як-от 
випуск спільних облігацій для 
країн, що рухаються шляхом 
справжніх реформ. 
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Естонія: швидке прощання 
з колективною власністю 

З
гідно з марксистською доктриною людина 
має бути позбавлена приватної власності. 
Цей світогляд насильно нав’язали Естонії 
після приходу в 1940-му совєтів, і він ли

шався актуальним упродовж усіх років «кому
ністичного раю». Та коли країна вирішила піти 
зовсім іншим шляхом, постало важливе пи
тання: якщо приватна власність існувала, де 
вона була і кому мала належати? 
Відповідь коренилася в ключовому слові «прива
тизація». Перші кроки в напрямку денаціоналі
зації Естонія зробила навесні 1991 року – ще до 
того, як вона відокремилася від кволого Радян
ського Союзу. Сучасний здоровий глузд підка
зує: все, що робила ця держава в ті роки, викону
валося без належного досвіду, оскільки жодна 
країна до того не переходила від соціалізму до 
капіталізму. 
Але, на щастя, Естонія мала нагоду скористатися 
досвідом возз’єднання Німеччини в 1990-му, 
який слугував прикладом для неї, і застосувала 
модель Treuhandanstalt – німецького приватиза
ційного агентства. 
13 серпня 1992 року тамтешній уряд вирішив роз
почати «Велику приватизацію». Варто згадати, 
що, попри наявність нової 
Конституції, на той час 
ще не відбулися вибори 
до нового парламенту й 
країною керувала Верхов
 на Рада радянських часів.   
Але що насправді озна
чала німецька модель? По-перше, було ство
рено Естонське приватизаційне агентство 
(ЕПА), яке мало виділити державні компанії 
і продати їх. 
По-друге, як пише у звіті про розвиток люд
ського потенціалу в Естонії за 2010–2011 роки 
(першому спільному звіті з Латвією і Литвою) 
професор соціології Вільнюського університету 
Зенонас Норкус, у Литві (за прикладом Чехії) 
спочатку застосовувалася ваучерна приватиза
ція, яка грала на руку інсайдерам. В Естонії (за 
зразком Німеччини) заснували приватизаційне 
агентство, яке мало реалізувати державні під
приємства зовнішнім покупцям через прямий 
продаж або тендери для інвесторів. «Цей метод 
приватизації підходив іноземцям, які були єди
ними, хто міг заплатити реальні гроші або здійс
нити вкладення. Такий шлях виявився успішні
шим. Натомість ваучерна приватизація у Литві 
не забезпечила компаніям нових інвестицій чи 
технологій. В Естонії більшість закордонних 
вкладників привносили новий досвід і давали 

доступ до нових ринків. Навіть такий скромний 
прибуток від приватизації допоміг зміцнити 
державний бюджет у найважчі роки – 1992–
1994-й. У 1993–1995-му ця країна залучила $366 
млн, Латвія – $143 млн, а Литва лише $42 млн 
іноземних інвестицій», – зазначав Норкус. 
По-третє, в Естонії існувало верховенство права. 
Іноземні інвестори могли не боятися зловжи
вань і політичних ігор, як у деяких інших східно
європейських державах. Попри невелику кризу, 
що сталася, коли новий прем’єр-міністр Март 
Лаар спробував реформувати процес привати
зації, оголосивши агентство неконституційним 
27 листопада 1992 року, попит на ринку був таким 
величезним, що уряд вирішив продовжити про
цес. Так вдалося раз і назавжди запобігти кризі. 
Окрім того, естонці отримали «жовті картки» (об
лігації народного капіталу), або EVР, як скоро
чено естонською називалися ті приватизаційні 
(компенсаційні) ваучери. Вони давали право при
ватизувати те, що належало їм за радянських ча
сів. Чимало родин, зокрема й моя, скористалися 
цією нагодою. Зовсім інша історія (про неї варто 
писати в окремій статті) була з власністю, створе
ною до того, як Червона армія окупувала Естонію. 

Вона й підпала під май
нову реформу. 
Кожна реформа пород
жує контраргументи, не
задоволення і запитання. 
Хоча приватизація в Ес
тонії, як виявилося, від

булася успішно, невирішеними лишилися 
деякі проблеми. Логічно припустити, що 
«жовті картки» породили рай для спекулян

тів, які купували їх за низькими цінами, а потім 
могли приватизувати значно більше, ніж один 
громадянин. 
Інше не до кінця вирішене питання полягає в 
тому, наскільки тотально треба приватизувати 
держмайно? Популярне гасло «держава – пога
ний власник» невиправдане, коли йдеться про 
стратегічні активи, до яких ринкові закони не 
завжди можна застосовувати. Прикладом цього 
є естонська залізниця, яку спочатку приватизу
вали, але згодом держава її викупила. 
Значну роль тут може відіграти ймовірний вплив 
російського капіталу. Варто пам’ятати, що, коли 
в Естонії розпочиналася приватизація, Росія 
була занадто бідною, щоб вливати в її активи 
якийсь капітал, але нині ситуація змінилася. Од
нак на початку 1990-х Естонія, здається, обрала 
правильний шлях. Приватизація стала однією з 
візитівок цієї країни. 
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І
дея, згідно з якою краплина 
надії може змінити життя лю
дей на самісінькому дні зли
годнів, нагадує мрії якогось 

благородного активіста або ви
ступ політика напередодні вибо
рів. Однак це провідна думка 
лекції, яку прочитала нещо
давно в Гарвардському універ
ситеті економіст Естер Дюфло  
з Маcсачусетського технологіч
ного інституту, відома своїм 
ґрунтовним аналізом бідності. 
Пані Дюфло твердить, що деякі 
програми боротьби з цим лихом 
справляють більший ефект, ніж 
безпосередня дія наданих ними 
ресурсів. Окрім іншого, такі іні
ціативи уможливлюють для 
найбідніших сподівання на 
щось більше, ніж просто живо
тіти.

Дюфло з колегами апробу
вала один проект в індійському 
штаті Західна Бенгалія, де Band  -
han, установа з надання мікро
фінансування, працювала з 
людьми, що живуть у крайніх 
злигоднях. Їх вважали взагалі 
неспроможними виплачувати 
будь-які позики. Замість кре
диту ця інстанція надала їм не
великий актив натурою: корову, 
кілька кіз або курей. А ще ви
плачувала скромну допомогу, 
щоб у людей не виникла спо
куса відразу з’їсти або продати 
живність, і проводила щотижня 
заняття, на котрих співробіт
ники показували, як доглядати 
за тваринами й вести домашнє 
господарство. У Bandhan споді
валися, що селяни почнуть 
отримувати трішки більший до
хід від продажу молочних про
дуктів, м’яса чи яєць і навчаться 
краще розпоряджатися своїми 
фінансами.

Результати виявилися разю
чими. Ще довго після припи
нення фінансової допомоги і 
тренінгів родини, навмання ві
дібрані для участі в програмі 
Bandhan,  харчувалися краще 
на 15%, заробляли більше на 
20% щомісяця й менше недої

дали, ніж особи з контрольної 
групи. До того ж робили чима
ленькі заощадження. Наслідки 
були такими масштабними й 
тривалими, що не надавалися 
до пояснення лише безпосеред
нім впливом грантів: люди не 
могли б продати стільки мо
лока, яєць чи м’яса, щоб було 
таке зростання доходів. Годі 
було це списати й на простий 
збут живності (хоча дехто саме 
так і вчинив).

Та чим усе ж таки пояснити 
цей результат? Одна з можли
вих відповідей: учасники про
грами працювали на 28% дов-
 ше, переважно займаючись спра -
вами, не пов’язаними безпосе
редньо з виділеною їм допомо
гою. Дюфло та її колеги вия

вили також, що значно покра
щився психологічний стан під
дослідних: після участі в про
грамі різко знизився рівень де
пресії. Економіст вважає, що 
вона дала бідноті душевний 
простір для інших думок, крім 
тих, що стосувалися самого 
лише животіння й виживання. 
Ці громадяни не тільки зна
йшли додаткову працю з наяв
них видів діяльності (як-от сіль
ське господарство), а й почали 
шукати нові можливості потру
дитися. Дюфло стверджує, що 
безнадія сприяла утримуванню 
цих людей у злигоднях, а про
грама Bandhan влила в них дозу 
оптимізму.

Пані Естер будує свої ви-
снов ки на добре відомій ідеї. 
Фахівці з економіки країн тре
тього світу давно вже припуска
ють, що деякі дуже бідні люди 
можуть залишатися в полоні 

злигоднів через те, що навіть 
найбільші інвестиції, на які 
вони здатні (чи то спожити 
трішки більше калорій, чи до
класти більше праці до свого 
крихітного бізнесу), все одно за
надто мізерні, аби щось змі
нити. Тому, щоб виборсатися з 
убозтва, їм потрібне щось на 
зразок якісного стрибка – наба
гато краще й більше харчу
вання, сучасна техніка або на
йманий працівник для роботи. 
Унаслідок цього вони часто 
утримуються навіть від дрібної 
часточки інвестиції, на яку 
здатні, як-от більше добрив, 
освіти або заощаджень.

Ця безнадія може мати різні 
вияви. Один із них – щось на 
зразок патологічного консерва
тизму, коли люди не хочуть 
зробити навіть чогось реаль
ного, здатного дати велику ко
ристь, боячись утратити й той 
мізер, який уже мають. Напри
клад, бідаки під час посухи за
лишаються в селах, тоді як до 
міста можна легко доїхати авто
бусом. У ході експерименту, 
проведеного в аграрній місце
вості в Бангладеш, людям да
вали гроші на автобус до Дакки 
на початку мертвого сезону, пе
ріоду між посівною і збором 
урожаю, коли в селі ні за що 
взятись, окрім як бити байдики. 
Запропоновані кошти на проїзд 
(цю суму більшість піддослід
них могли б самі заощадити) 
зробили ймовірнішою міграцію 
на 22 відсоткові пункти. Гроші, 
що їх надсилали своїм родинам 
заробітчани, дали змогу їм 
різко підняти споживання. По
бачивши, що квиток вартістю 
$8 доплюсував до сезонного 
споживання $100 на людину, 
половина учасників експери
менту поїхала на заробітки й 
наступного року, цього разу вже 
без підказки.

Інколи люди думають, мов
ляв, їм уже не вибратися зі зли
годнів, а насправді це зовсім не 
так. У багатьох країнах дослі

Пастка для надії
Брак оптимізму – одна з причин бідності

ДЕяКІ ПРОГРАМи БОРОТьБи 
З БІДНІСТЮ СПРАВЛяЮТь 
БІЛьШий ЕФЕКТ, НІЖ 
БЕЗПОСЕРЕДНя ДІя НАДАНиХ 
НиМи РЕСУРСІВ
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дження засвідчують: часто не
заможні батьки гадають, ніби 
навчання впродовж кількох ро
ків не дає майже ніякої користі, 
а цінне воно тільки тоді, коли 
закінчити принаймні середню 
школу. Тож за нереальності за
безпечити своїм дітям бодай 
таку освіту, вони здебільшого 
взагалі не пускають їх до вчите
лів. А якщо можуть оплатити 
повний шкільний курс тільки 
для одного сина чи дочки, 
то часто роблять це за ра
хунок реш ти дітей, яких 
повністю позбавляють 
доступу до знань, бо 
вони «менш розумні». 
Але економісти вия

вили: кожен рік навчання озна
чає шанс збільшити річний за
робіток практично на 100%; що 
ліпша освіта, то вищий дохід. 
Понад те, батьки часто схильні 
неправильно оцінювати зді
бності своїх нащадків. Вклада
ючи все в дитину, яку вважають 
найрозумнішою, вони не дають 
іншим змоги довідатися, на що 
здатні ті. З думкою про свою не
здалість ця малеча намагається 
втиснутися під занижену 
планку батьківських очікувань.

Інколи надію можуть вселяти 
досить дивні речі. В Індії при
йняли закон, за яким для жінок 
відведено посаду виборного го
лови сільської ради в третині сіл. 
Через кілька років після ухва
лення цього документа Дюфло 
помітила його явний вплив на 
освіту дівчаток. Доти батьки на
багато менше уваги приділяли 
освіті й кар’єрі доньок 
порівняно із синами. 
Зазвичай вони навча
лися куди менше, си
діли вдома й викону
вали все, що веліли їм 
чоловіки та їхні родичі. 
Але за кілька років дії за
кону, який надав жінкам змогу 
обіймати посаду сільського го

лови, ставлення до освіти дівча
ток почало дивним чином на
ближатися до того, яке було для 
хлопчиків. Саме існування, зда
ється, розкрило перед ними ро

зуміння інших можливостей, 
крім виснажливої, монотонної 
хатньої праці. Наслідок, мож
ливо, дещо несподіваний, але 
дуже обнадійливий. 
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я
кщо людина пише заяву 
до міліції про вимагання 
в неї хабара, це варто ві
тати. Адже боротьба 

проти корупції починається з 
кожного. Коли вона робить це 
вдруге – молодець, свідомий 
громадянин. Якщо такі ви
падки повторюються знову і 
знову, над ситуацією варто за
мислитися. А коли в усіх істо
ріях брáти хабарників прихо
дять одні й ті самі міліціонери, 
виникають обґрунтовані підо
зри: а чи не провокатор це? 
Коли у людини проблеми із за
коном, вона перебуває в роз
шуку  міліціонерам нескладно 
її переконати попрацювати 
провокатором.

ПІДСАДНА КАчКА
Зиновій Добрянський, Олек
сандр Чілімов та Юрій Бонда
ренко, працюючи в Управлінні 
державної служби боротьби з 
економічними злочинами (УД
СБЕЗ) міліції Львівщини, боро
лися з хабарництвом. Перело
вили й віддали під суд безліч ко
рупціонерів. Однак Тиждень 
дізнався, що у багатьох епізодах, 
викритих згаданими борцями зі 
злочинністю, жертвою вима
гання хабара була одна й та сама 
людина – Зоряна Кустик. Автор 
роздобув документи, які свід
чать: коли ця дівчина мандру
вала Львівщиною і від неї мало 
не на кожному кроці вимагали 
хабарів, вона перебувала в роз
шуку за шахрайство.

Зоряна вміла входити в до
віру до людей. Якось переконала 
знайоме подружжя, що має 
доб рі зв’язки в міліції, завдяки 
котрим (за певну винагороду, 
звісно) допоможе з вироблен
ням закордонних паспортів. Ми
нав час – ані грошей, ані готових 
документів. Подружжя зрозу
міло, що його «кинули», і звер
нулося до правоохоронців. 
Проти Кустик порушили кримі
нальну справу за шахрайство. 
Свою провину дівчина визнала 
повністю. Матеріали передали 

до суду, однак на засідання вона 
не приходила. Тому 22 травня 
2007 року Личаківський район
ний суд оголосив її в розшук.

І тут закручується інтрига 
нашої історії. Перебуваючи в 
розшуку, дівчина вирішує всту
пати до Аграрного університету 
в Дублянах. А згодом пише 

зая ву до міліції про вимагання в 
неї хабара методистом заочного 
навчання вишу О. Сиротою за 
сприяння у вступі. 6 липня 2007 
року методиста «брали» міліціо
нери Добрянський, Чілімов та 
Бондаренко.

Тоді ж Кустик почала навіду
ватися до мера Соснівки Ірини 
Харчук. Просила земельну ді
лянку під ковбасний кіоск. «Я їй 
говорила, що вільних ділянок 
немає, – каже тепер уже екс-
посадовець. – Пропонувала 
орендувати місце на базарі, по
відомляла про вільні нежитлові 
приміщення. Такі варіанти Зо
ряні не підходили. Мовляв, хочу 
земельну ділянку. Вона постійно 
дзвонила і вмовляла: «Я від
дячу», «Може, щось вирішимо». 
26 січня телефонувала мені 15 
разів!»

Операція «Провокація»
Правоохоронці масово спонукають брати хабарі, щоб покращити 
статистику й заробити

Автор:  
Тарас 

Зозулінський

Найбільший хабар,виявлений 
МВС у 2011-му, становив 

10,5 млн грн
44|украЇнськиЙ тиЖдЕнь|№ 24 (241) 15–21.06.2012

суспільство|міліЦія

іл
ю

с
т

р
а

Ц
іЇ 

 З
 с

а
й

та
 w

w
w

.t
O

r
A

N
G

E
.r

U



ГОЛОВНА ОЗНАКА 
ПРОВОКАТОРА –  
ВІДВЕРТІСТь, ВІН ВиМАГАЄ 
ПІДТВЕРДЖЕНь чи ГАРАНТІй

28 січня 2008 року до кабі
нету мера Соснівки завітала Кус
тик і залишила на столі $1 тис. 
Щойно вийшла, як до примі
щення ввірвались уже знайомі 
нам оперативники Добрян
ський, Чілімов та Бондаренко. 
Вони перевіряли факти, викла
дені в заяві Зоряни про вима
гання в неї хабара, яку дівчина 
написала в Сокальському рай
відділі того самого дня.

Паралельно Кустик приїж
джала й до мера Рави-Руської 
Алли Сопрун. «Казала, що хоче 
хлібний магазин відкрити, про
сила під нього земельну ділянку, 
– згадує та. – Я їй радила подати 
документи на комісію. Згодом 
Зоряна захотіла землю ще й під 
гуртівню. Вона так наполегливо 
ходила, що я почала передчу
вати щось недобре». Напевне, 
Аллу Сопрун врятувало те, що 
під час усіх зустрічей із Зоряною 
Кустик мер запрошувала до ка
бінету когось із працівників, аби 
не залишатися з нею наодинці.

Згодом, навесні 2008-го, дів-
чина приглянула собі Жовків
щину. У тутешньому селі Замо
чок вона також хотіла отримати 
земельну ділянку. Щоправда, 

під індивідуальне будівництво. 
Понад два місяці зверталася до 
сільського голови Мар’яна 
Євуша. Коли в того в руках опи
нилися гроші, на сцені знову 
з’явилася вищезгадана трійця 
оперативників.

Євуш більш ніж рік провів у 
слідчому ізоляторі. Сидів із екс-
міліціонерами, бо сам із «ко
лишніх». Каже: «У СІЗО мені 
розповідали, що Зоряна Кустик 
раніше працювала із співробіт

никами БНОНу (відділ боротьби 
з незаконним обігом наркоти
ків. – Ред.). Казали й про те, що 
вона в безлічі справ проходить 
як свідок і понятий». Тому не 
виключено, що згадані нами іс
торії є лише верхівкою айсберга, 
а епізодів, у яких була задіяна 
пані Кустик, значно більше.

СиСТЕМА
Провокація хабаром – це сві
доме створення посадовою осо
бою обставин, які зумовлюють 
одержання грошей, щоб потім 
викрити людину, яка їх узяла. За 
Кримінальним кодексом, це 
злочин, тож самі правоохоронці 
не можуть «дати на лапу» чи
новнику, а потім його затри
мати. Бо за такі дії ризикують 
дістати від 3 до 10 років 
ув’язнення. Заборонено міліціо
нерам і підсилати до чиновників 
провокатора, який обіцяє віддя
чити за вирішення певного пи
тання, домовляється про суму, 
після передачі якої посадовцю 
надягають наручники. Закон 
трактує це як штучне створення 
доказів. Та українські суди фак
тично не виносять вироків пра
воохоронцям за провокації хаба
ром. Тож борці зі злочинністю і 
далі махлюють.

В Ужгороді за кілька остан
ніх місяців трапилися три дивні 
випадки. «Це були провокації, – 
заявив Тижню адвокат Євген 
Старцев. – Люди приходили до 
чиновників, говорили, мовляв, 
дякуємо за те, що ви зробили пе
ревірку, і клали гроші. Причому 
попередньо про суму коштів до
мовленостей не було. Як і факту 
вимагання хабара – жодних до

казів цього немає. Натомість ма
ємо штучно створені умови, за 
яких особа взяла хабар. Для 
чого? Аби працівники міліції 
дістали показник у роботі – й 
відзвітувалися про боротьбу з 
корупцією».

Євген Старцев розповів, як 
діє на Закарпатті схема залу
чення правоохоронцями прово
каторів. «Державна служба бо
ротьби з економічною злочин
ністю приходить на фірму, вияв
ляє порушення. А посадова 
особа на підприємстві домовля
ється, аби її не притягнули до 
відповідальності. Працівники 
міліції погоджуються на певних 
умовах. Мовляв, вас перевіря
ють різноманітні служби, тож 
дайте комусь хабар, щоб ми мо
гли його викрити. Однак лю
дина, яка дала «хабар», ніколи 
не визнає, що є провокатором 
мілі ціоне рів».

Закарпаття і Львівщина не 
винятки, переконані правоза
хисники. «Мені не раз доводи
лося чути історії людей, яких 
провокували на хабар, – розпо
відає співголова Харківської 
правозахисної групи Євген За
харов. – Наприклад, так було з 
головою сільради Старої 
Збур’ївки (Херсонська область) 
Віктом Маруняком. Нещодавно 
схожий випадок стався на Лу
ганщині. Меру одного містечка 
вимазали ручку дверей кабінету 
тією самою речовиною, якою 
помітили купюри. Той, зви
чайно, взявся за неї, щоб відчи
нити двері, зайшов у кабінет. 
Слідом за ним вдерлася людина 
й кинула йому гроші на стіл. 
Далі – оперативники, телека
мера, поняті».

Аркадій Бущенко, виконав
чий директор Української Гель
сінської спілки з прав людини 
розповідає: такі речі трапля
ються і в Харківській області, де 
поряд із «підставами» у злочи
нах, пов’язаних з обігом нарко
тиків, поширені провокації ха
баром. Історій багато, і їх ши
роко обговорюють у середовищі 
адвокатів. «Чому працівники 
міліції роблять провокації? – 
розмірковує правозахисник. – 
Задля показників: певний під
розділ доводить свою потріб
ність, щоб отримувати фінансу
вання та вищі звання для спів
робітників. Не забуваймо про 
корупційну складову: у спійма
ного на хабарі можна взяти від

2875 
випадків хабарництва 
задокументувало МВС 

2011 року

з них

2538 
епізодів  

отримання хабарів

337
  давання 
хабарів
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купного. Трапляються полі
тичні мотиви».

Адвокат Олег Мицик вва
жає, що міліціонери штучно 
створюють схожі ситуації за
ради підняття статистики. «За 
допомогою міліції хабар «при
ходить» сам: підшукують за
лежну від правоохоронців лю
дину, яка починає наполегливо 
просити допомогти у вступі до 
ВНЗ, виділенні земельної ді
лянки, наданні відстрочки 
тощо, – пояснює він. – Голов
ною ознакою такого провока
тора є відвертість: він по кілька 
разів просить про одне й те 
саме, вимагає підтверджень чи 
гарантій. Тобто прагне запи
сати на диктофон розмову із 
фразами, які можна тлумачити 
як згоду отримати гроші».

Київський адвокат Тетяна 
Монтян переконана, що прово
кація хабаром є звичною річчю 
для правоохоронців. За її сло
вами, це явище доволі поши
рене, і вона постійно чує про 
нього від колег. «Використання 
«підсадної качки» – стандартна 
практика, – каже вона. – У мене 
зараз є справа, її слухають у Бо
риспільському суді. Обвинува
чують екс-депутата Київради та 
депутата міськради Переяслава-
Хмельницького. Там суцільні 
«підставні». Але адвокат радить 
розрізняти провокації. «Якщо 
підкинули (гроші. – Ред.) – це 
кримінал, «беспрєдєл» і т.ін., – 
зазначає Тетяна Монтян. – Але 
якщо хитро розвели, під яки
мось приводами втюхали гроші, 
а дурники їх узяли, – це інша 
річ».

Координатор Вінницької 
правозахисної групи Дмитро 
Гройсман наполягає: потрібно 
проводити чітку межу між про
вокацією давання хабара й 
участю в документуванні його 
отримання. Адже коли від лю
дини вимагають, вона йде до 
правоохоронців, отримує мічені 
гроші тощо – це є законне доку
ментування злочинної діяль
ності. Інша справа, коли вона 
сама пропонує комусь «позоло
тити ручку».

«В Україні, на жаль, дуже 
низька довіра й повага до пра
воохоронних органів, – пояс
нює він. – Люди, які не перебу
вають у залежності від праців
ників міліції, не бажають їм до
помагати. Тож ті викручуються 
як можуть».

ПРОВОКАЦІя В ЗАКОНІ
Тим часом у кулуарах Верховної 
Ради раз по раз виникають ідеї 
взагалі декриміналізувати «про
вокацію хабаром». Як приклад 
наводять досвід європейських 
країн, де такі дії правоохорон
цям дозволені. Українські мілі
ціонери, звісно, радо вітають ці 
ініціативи законодавців. Водно
час юристи й правозахисники, 
посилаючись на досвід тих са
мих країн ЄС, наполягають: про
цедура надання дозволу має 
бути чіткою та прозорою. І ви
правданою.

«Безумовно, слід узаконити 
певний механізм виявлення й 
розкриття хабарництва, – пере
конаний адвокат Петро Крав

чук. – З огляду на європейський 
досвід та національне законо
давство правильнішим є вве
дення оперативно-розшукового 
заходу за зразком «контрольної 
закупки заборонених товарів». 
Адже провокувати – означає 
схиляти людину до того, чого 
вона не зробила б за відсутності 
втручання. Усталена практика 
Європейського суду з прав лю
дини (ЄСПЛ) визнає неприпус
тимим схиляння правоохорон

ними органами особи до ско
єння злочину. А от контро
льоване вручення хабара ціл
ком може та й повинно бути 
узаконене. У випадку наяв
ності достовірних отриманих 

законним способом відомос
тей про попереднє скоєння осо
бою такого злочину та про намір 
скоїти його повторно повинна 
відбутись симуляція хабара під 
контролем правоохоронних ор
ганів. При цьому ініціатива про
типравної дії повинна виходити 
від хабароодержувача, а дії мілі
ції мають бути пасивними».

У типових справах щодо про
вокацій Європейський суд з прав 
людини зазначає, що під час 
здійснення спеціальних слідчих 
заходів виникає ризик підбурю
вання з боку поліції. А тому межі 
їх застосування мають бути чітко 
визначені.

Показовою є справа «Кестас 
Раманаускас проти Литовської 

Республіки». Заявник – тодішній 
прокурор Каунаського повіту. До 
нього через знайомого V.S. звер
нувся A.Z. із проханням закрити 
кримінальну справу проти тре
тьої особи. За це запропонував $3 
тис. Пан Кестас відмовив, та 
після неодноразових пропозицій 
урешті погодився. Потому A.Z., 
який працював у відділі боротьби 
з корупцією МВС, звернувся до 
органів прокуратури з прохан
ням надати дозвіл на викорис
тання «моделі симулювання 
протиправної поведінки». Один 
із аргументів – A.Z. підозрював, 
що прокурор брав хабарі й у ми
нулому.

Після взяття ним обумовле
ної суми Раманаускаса затри
мали. Його звільнили з роботи 
й засудили до 19 місяців ув’яз -
нення. Усі національні суди були 
однозначними: хабарник, вин-
ний. Натомість ЄСПЛ зазначив, 
що всі докази, отримані внаслі
док підбурювання з боку поліції, 
треба визнати недопустимими. 
Понад те, їх не можна виправ
дати навіть суспільним інтере
сом.

ЄСПЛ визнав дії V.S. та A.Z. 
підбурюванням: у справі не 
було доказів, що прокурор Ра
манаускас раніше скоював ко
рупційні злочини, а до того ж, 
як свідчать записи телефонних 
розмов, зустрічі прокурора з 
A.Z. відбувалися з ініціативи 
останнього. Тож, як наслідок, 
через контакти, встановлені з 
почину V.S. та A.Z., правоохо
ронні органи явно схиляли про
курора до злочину. І це тоді як, 
окрім чуток, не було об’єктив-
них підстав припускати, що він 
бере хабарі.

Це не єдине рішення ЄСПЛ 
стосовно провокацій правоохо
ронців, винесене на користь за
суджених. Аналогічно було ви
знано незаконність дій поліції у 
справі «Тейшейра де Кастро 
проти Португалії». Євросуд за
значив, що «підбурювання з 
боку поліції має місце тоді, коли 
відповідні працівники правоо
хоронних органів або особи, які 
діють за їхніми вказівками, не 
обмежуються пасивним розслі
дуванням, а з метою встанов
лення злочину, тобто отри
мання доказів і порушення кри
мінальної справи, впливають на 
суб’єкта, схиляючи його до ско
єння злочину, який в іншому ви
падку не був би скоєний». 

ЄВРОПЕйСьКий СУД ВВАЖАЄ 
НЕПРиПУСТиМиМ, щОБ 
ПРАВООХОРОНЦІ СХиЛяЛи 
ДО СКОЄННя ЗЛОчиНІВ
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Намалювати місто
Стрит-арт творить нове обличчя українських вулиць

но беруться перетворювати сірі 
спальні масиви на картинні гале
реї. Однак вуличне мистецтво має 
рахуватись із законодавством, 
адже кожен несанкціонований 
напис чи малюнок на стіні може 
означати для художника знайом
ство з міліцією та штраф.

АМСТЕРДАМІЗАЦІя
Облущені стіни під’їздів, вибиті 
вікна, занедбані подвір’я з пола
маними парканами та гойдал
ками – звичне явище для жителя 
українського міста. Столичні ак
тивістки Ірина Бондаренко та 
Олеся Архипчук вирішили не че
кати, доки у ЖЕКів з’являться ко
шти на ремонт, й ініціювали ак
цію «Зробімо Амстердам у київ
ському дворі». Згуртувавши одно
думців через Facebook, дівчата об
рали проб  лемне подвір’я на сто
личному масиві Нивки (фото 2, 
8). Разом із мешканцями будинку 
попрямували до ЖЕКу, де дістали 
усний дозвіл на роботу. «Ми пока
зали на картинці, який має бути 
вигляд, розповіли, що залучати
мемо волонтерів. Нам відповіли, 
що допоможуть, дали дві машини 
землі, ще одну – щебеню, чет
верту – піс  ку, а також чотири 
відра фар  би», – розповідає Бонда
ренко. Волонтери теж принесли 
необхідні матеріали, упродовж 
місяця вечорами фарбували 
під’їз  ди, паркани, висаджували 
квіти, встановили велопаркінг. 
Лише однією адресою в столиці 
активісти обіцяють не обмежува
тись. «Маємо вже замовлення від 
інших дворів і навіть бібліотек, 
які хочуть набути нового вигляду. 

Автор:  
Анна 

Каленська

Фото:  
Андрій 

Ломакін

А
би зробити одноманітні бу
динки міських кварталів 
привабливими і яск  ра  ви
 ми, а занедбані дво  ри за

тишними, достатньо кількох кре
ативних ідей. Українські майстри 
та аматори графіті (фото 3, 4, 6) 
й стрит-арту (фото 7) натхнен-  

1

2
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ШТРАФи

Відповідно до 
правил благоу-
строю терито-
рії, несанк  ціо -
новане розма-
льовування стін 
є порушенням 
152-ї статті Ко-
дексу України 
про адміністра-
тивні право -
порушення й за 
нього передба-
чено штраф від 
340 до  
1360 грн. Не-
щодавно у Вер-
ховній Раді за-
реєстрували за-
конопроект Ва-
лерія Писа-
ренка: він за-
пропонував до-
повнити кодекс 
статтею 1501 
(«Самовільне 
нанесення зо-
бражень та на-
писів на бу-
динки та спо-
руди»), згідно з 
якою автори 
графіті сплачу-
ватимуть 
штраф від 300 
до 500 неопо-
датковуваних 
мінімумів дохо-
дів громадян 
(5100–
8500 грн) або 
ж діставати-
муть у пока-
рання від 30 до 
60 годин гро-
мадських робіт.

Тому проведемо рейтинг, визна
чимо, хто буде наступним, і обо -
в’язково зробимо», – пояснює 
Ірина Бондаренко.

Перетворення під’їзду в од
ній із багатоповерхівок київ
ського масиву Троєщина поча
лося з того, що його мешканка 
Тетяна Піка зважилась оновити 
власну квартиру. Яскравими 
фар  бами та масивним ліпленням 
жінка прикрасила своє житло, а 
незабаром узялася за сходовий 
майданчик. Стіни, двері, стеля, 
підлога, спільний балкон і сміт
тєпровід тепер укриті малюн
ками, орнаментами, оздоблені 
скульптурами (фото 10). Ліпила 
з гіпсу та цементу. Матеріалу 
знадобилося кілька тонн. Утім, 
витвори Тетяни до смаку не всім 
мешканцям будинку. Іноді красу 
під’їзду псують, і художниці до
водиться все відновлювати. Але 
вона запевняє, що це її не зупи
нить у прагненні до прекрасного.

А за ініціативою громадян
ської служби «Свідомо» 10 ху  дож -
ників-по  чатківців цілий рік ви
ставляли свої роботи в київських 
під’їздах від Троєщини до Свято
шина. Незабаром кияни визна
чать переможця або перемож
ницю проекту, який (яка) дістане 
змогу організувати персональну 
виставку в київській галереї.

ПОДАРУНОК МІСТУ
Масштабніший і триваліший 
столичний стрит-арт-проект 
Kiev Fashion Park теж успішно ре
алізовують: знаходяться і мит  ці з 
купою оригінальних ідей, і меце
нати, готові підтримати фінан

сово, і міська влада дає всі по
трібні дозволи. Першим місцем 
утілення ідей стала столична 
Пейзажна алея (фото 5, 9), де у 
травні 2011-го встановили 17 мис
тецьких об’єктів. А згодом у 
парку імені Тараса Шевченка з’я -
вилась іронічна скульптура під 
назвою «Бабця класична». На 
літо 2012 року заплановано онов
лення Володимирської гірки та 
Русанівської набережної. Допо
магаючи в благоустрої міських 
парків, проект не лише сприяє 
розвитку сучасного мистецтва в 
Україні, а й стимулює соціальну 
відповідальність бізнесу: його 
реалізують коштом меценатів.

Усі об’єкти, зроблені в межах 
цього починання, передають 
місту. Наразі всі твори мистецтва 
на Пейзажній алеї проходять цю 
юридичну процедуру. Очільники 
проекту сподіваються, що най
ближчим часом вирішиться й 
питання статусу Пейзажки: 
міська влада начебто пообіцяла 
визнати її  парковою зоною.

А ось організаторам і учасни
кам торішнього харківського 
фестивалю стрит-арту та графіті 
StreetArtFest було не так легко 
порозумітися з міською владою. 
«Ми за три місяці подавали за
явку директорові міського де
партаменту культури. Вона мала 
це узгодити з мером. Та мало не 
в останній момент нам сказали, 
що відповіді не буде», – згадує 
координаторка проекту Ярос
лава Бондарчук. Довелося в екс
треному режимі домовлятися на 
місцях із головами районів. 
Оскільки назустріч ішли не всі, 

купа ідей так і лишились нереа
лізованими. Окрім того, готую
чись до Євро-2012, влада Хар
кова створила паспорти цен
тральних вулиць, у яких визна
чено єдино можливий колір 
кожного будинку. «В нас були 
зустрічі з міліціонерами, але ми 
показували погодження, і наші 
художники, на щастя, жодного 
разу не опинилися в міліції»,  – 
каже координаторка.

Художник і творчий куратор 
фестивалю Роман Мінін разом із 
колегою Гамлетом Зіньковським 
розмалювали чи не найбільше 
стін харківських будинків. Осо
бливо мешканці та гості міста по
любили креативні зоб  раження 
російського поета Пушкіна на од
нойменній вулиці. Мінін каже, 
що жодних дозволів на ті ма
люнки не діставав, бо це надто 
довго й безрезультатно. «Я це 
зробив нелегально, а потім Кер
нес стояв на тлі цих стін і казав, 
що вони вкладають гроші й при
крашають місто», – каже худож
ник. Митця обурює необхідність 
в обов’язковому порядку пред’яв -
ляти ескізи міській владі: «Пока
зуєш цілу пачку – тобі кажуть, 
мовляв, класно, дякуємо. А потім 
виходить, що ми виконали ро
боту, виміряли все, підрахували, 
а вони відправляють своїх людей 
із балончиками малювати там 
якісь квіти».

ЛЕГАЛІЗАЦІя ВУЛичНОГО 
МиСТЕЦТВА
Бажаєте зробити свій двір яскра
вішим за допомогою балончика з 
фарбою? Для легалізації стрит-
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арту спочатку необхідно буде по
відомити ЖЕКові адресу об’єкта, 
на якому плануєте малювати, й 
додати підписи мешканців бу
динку, що підтверджували б 
їхню згоду. Потім дозвіл вам ма
ють вручити Художня рада міста 
й Головне управління контролю 
за благоустроєм. На те, щоб від
ремонтувати будівлю, необхідна 
купа грошей і часу, на нанесення 
яскравого графіті коштів знадо
биться куди менше, чого не ска
жеш про час. Виходить, що ідея, 
яка слугує місту, поєднує і благо
устрій, і ремонт, і соціальну скла
дову, натикається на бюрокра
тичні процедури.

Керівник харківської творчої 
групи Quagoctober Андрій Паль
валь уже сім років займається 
розписом стін та графіті-офор -
мленням. Працює офіційно й на 
комерційних засадах. Дозволи 
на роботу дістає без проблем, 
утім, тривати переговори мо
жуть від кількох тижнів до пів
року. За словами художника, на
ших грошових стягнень (див. 
«Штрафи») не порівняти з єв
ропейськими, які сягають кіль
кох десятків тисяч євро. «Великі 
штрафи (що їх планують запро
вадити в Україні. – Ред.) моти
вуватимуть задуматись, малю
вати чи не малювати неле
гально», – зазначає митець.

За 10 років досвіду розпису
вання мурів киянин Ярослав та
кож вийшов на законний рівень і 
тепер робить рекламні зоб -
раження для відомих брендів. 
Утім, ані справжнього імені, ані 
назви творчої групи оприлюдню
вати не хоче. Мабуть, тому що 

досі пам’ятає, як на початку 
кар’єри його не раз штрафували 
й навіть намагалися заарешту
вати. «Якщо взяти за приклад 
інші країни Європи, то, зрозу
міло, завжди знай  дуться ті, хто 
порушуватиме закон. Але по
трібно зробити все так, щоб лю
дям хотілося творити, а не бігати 
від міліції і малювати ночами», – 
переконаний він. Графітяр каже, 
що хоче самореалізації, як і будь-
який звичайний художник.

Українську стрит-арт-групу 
Interesni Kazky легше зустріти на 
фестивалях у Європі, США чи 
Південній Америці, ніж у рід
ному Києві. Хоча свого часу і її 
представники співпрацювали зі 
столичною владою. Художники 
проходили всі дозвільні етапи 
для того, щоб «утілювати своє 
мистецтво в межах закону». «У 
лютому 2011-го ми задумалися 
над тим, як привести до ладу 
старі фасади. Вирішили поспіл
куватися з художниками, по
чути їхнє бачення. Таким чином 
напрацювали перелік об’єктів, 
на які можуть бути отримані до
зволи», – розповідає начальник 
Головного управління контролю 
за благоустроєм КМДА Сергій 
Садовой. Після цього графітярі 
отримали змогу перевтілити не
привабливий будинок біля Ін -
дуст  ріа  льного мосту (фото 1). 
«Ця будівля тепер має новий фа
сад. Причому міському бюдже
тові це не коштувало ані ко
пійки, адже роботи художників 
профінансував меценат. Потім 
вони легально розмальовували 
навіть підстанції Київенерго», – 
зазначає очільник управління.

4

5

6
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Для порівняння: за кордо
ном Interesni Kazky не мають 
справи з дозвільною системою. 
Отримали запрошення – приї
хали й намалювали. В Києві у 
них часто виникали проблеми 
зі спонсорськими проектами. 
Поки будуть готові усі дозволи, 
для замовника проект може 
стати неактуальним.

КОНТРОЛь НАТХНЕННя
На думку координаторки про
екту StreetArtFest, Україні по

трібна загальна стратегія з міс
тобудування, у якій слід пропи
сати й вуличне мистецтво. 
«Стрит-арт має бути систем
ним, відображати місто і його 
мешканців. Це своєрідний 
брендинг міста. Випадкові ма
люнки або проплачений стрит-
арт не досягає цілей естетичних 
і соціальних», – вважає пані 
Бондарчук.

Графітяр Ярослав каже, що 
має безліч ідей, завдяки яким 
можна зробити Київ і всю Укра

їну більш європейськими, а по
хмурі квартали яскравішими. 
Проте для реалізації таких про
ектів потрібно проводити фес
тивалі стрит-арту й графіті, на
давати легальні дозволи худож
никам, які вже чогось досягли в 
цій царині. Адже нині багато 
українських майстрів більше 
малюють за кордоном, куди їх 
запрошують. Там уже звикли, 
що зображення на стінах – це 
не вандалізм, а мистецтво, яке 
має свої правила. 

7 8

9 10
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Автор: 
Андрій Харук

ХІХ 
століття стало 
етапним періо
дом в історії 
освоєння пові

тряного простору. Піонером у 
цьому русі була Франція. Саме 
там брати-винахідники Монґо-
льф’є проводили свої експери
менти, які 15 вересня 1783 року 
увінчалися мандрівкою людини 
в небо на повітряній кулі – пер
шому літальному апараті. Те
плові аеростати тандему інжене
рів наповнювалися гарячим по
вітрям і були відносно дешевою 
та безпечною конструкцією. Зго
дом, з огляду на замалу несучу 
здатність такого вмісту, для на
дування куль почали використо
вувати легші за вагою гази во
день і гелій.

яК ПОДОЛАТи ВІТЕР
Газові аеростати (шальєри) по
ширились у Європі та Північній 
Америці вже в першій половині 
ХІХ століття. Однак можливості 
їх практичного використання 
тоді обмежувались рухом за ві
тром. Десятки винахідників у 
різних країнах намагались вирі
шити цю проблему – додати до 
аеростата пристрій, який забез
печив би його курсування в до
вільному напрямку. Спочатку 
вирішення проблеми вбачали в 
м’язовому приводі – чомусь на 
кшталт «повітряної галери», на 
якій десятки людей запускали б 
у дію своєрідні весла.

Зрозуміло, така ідея не могла 
бути реалізована на практиці, 
хоча спроби мали місце. Зга
даймо бодай німця Франца Леп
піха, який 1812 року запропону
вав російському імператорові 

Алєксандру І побудувати аеро-
стат із прикріпленими «крилами-
веслами», що їх рухали мускуль
ною силою. Але конструювання 
«летючого корабля», яке вели в 
одному з царських маєтків у 
Підмосков’ї, через наближення 
наполеонівських військ так і не 
було завершене.

Значно перспективнішим мог-
 ло стати застосування на керова
них аеростатах – дирижаблях – 
двигунів. 1852 року в небо здій-
нявся літальний апарат Анрі 
Жиффара з паровим двигуном, а 
1884-го розпочались випробову
вання дирижабля «Ла Франс» з 
електромотором, на якому було 
здійснено перший цілком керо
ваний вільний політ.

Однак ні паровий, ні елек
тричний двигуни не могли пов-
ноцінно виконувати функції спря
мування газових аеростатів через 

Перші королі повітря
Дирижаблі були певною ілюзією людства у намірах опанувати 
повітряний простір

Тиждень 
розпочинає 
серію публі-
кацій про 
технологічні 
винаходи, 
які зміню-
вали історію 
людства, 
спричиняю-
чись до сві-
тового циві-
лізаційного 
поступу, мо-
дернізації 
соціального, 
економіч-
ного та куль-
турного 
ландшафту. 
Перша роз-
повідь – про 
добу розви-
тку й зане-
паду газових 
аеростатів – 
дирижаблів, 
що їх свого 
часу вва-
жали тран-
спортом 
майбут-
нього.

52|украЇнськиЙ тиЖдЕнь|№ 24 (241) 15–21.06.2012

спадок|винахоДи



громіздкість, низьку ефектив
ність і велику вагу. Справжній 
розквіт дирижаблів розпочався 
лише з появою легких потужних 
і економних двигунів внутріш
нього згорання.

19 жовтня 1901 року відбувся 
політ «Сантос-Дюмона № 6» на
вколо Ейфелевої вежі. Саме цей 
апарат, швидкість якого ледь пе
ревищувала 20 км/год, дав по
штовх бурхливому розвиткові 
дирижаблебудування.

Перші зразки цієї техніки 
мали так звану м’яку будову – з 
виглядом сигароподібних оболо
нок та підвішеною гондолою, де 
перебували екіпаж і двигун. Така 
конструкція, хоч і досить легка та 
проста, мала певні вади – через 
зміни об’єму газу оболонка де
формувалась, що ускладнювало 
керування. Цього мінуса були по
збавлені напівжорсткі дирижа
блі, в яких у нижній частині обо
лонки використовували «мета
леву ферму» – каркас, що забез
печував незмінність її форми.

А вершиною розвитку дири
жаблебудування стали жорсткі 
варіанти – в них несучий газ був 
розподілений між кількома окре
мими відсіками-«мішками», роз
ташованими всередині метале
вого каркаса, обтягнутого ткани
ною. Така конструкція дала змо    - 
гу будувати апарати величезних 
розмірів: якщо об’єм м’яких і на
півжорстких дирижаблів не пе
ревищував 30–40 тис. м³, то для 
найжорсткіших дирижаблів цей 
параметр сягав 200 тис. м³.

НІМЕЦьКІ «ЦЕППЕЛІНи»
У перші десятиліття ХХ століття 
найбільшого прогресу в галузі 
дирижаблебудування досягла Ні
меччина. Її успіхи пов’язані на
самперед з ім’ям Фердінанда 
фон Цеппеліна, винахідника й 
підприємця, засновника фірми 
Luftschiffbau Zeppelin, що спеці
алізувалась на виготовленні 
апаратів жорсткого типу. Пер
ший його зразок LZ 1, створений 
1900 року, вражав своїми розмі
рами: він був 128 м завдовжки і 
майже 12 м у діаметрі. Окрім 
Цеппеліна, в цій країні дирижа
блі будували також фірми Par -
seval і Schütte-Lanz.

А вже 1909 року в імперії Го
генцоллернів було створено пер-
 шу компанію для пасажирських 
перевезень на дирижаблях – 
DELAG, у літальному парку якої 
було сім апаратів Цеппеліна. Па

сажирські рейси стартували на
ступного року. І хоч по-справж-
ньому регулярними так і не 
стали, будучи своєрідним атрак
ціоном, до початку Першої світо
вої війни дирижаблі DELAG здій
снили 1500 польотів і перевезли 
34 тис. пасажирів.

Та основними експлуатан
тами цієї техніки виявилися вій
ськові. До 1914-го кайзерівська 

армія та військово-морський 
флот мали у своєму складі 12 ди
рижаблів, із них 7 «цеппелінів». 

Під час Першої світової німці ви
користовували їх загалом 67 оди
ниць у сухопутних силах, і понад 
90 – на флоті.

Типовий «цеппелін» тієї 
доби мав довжину 150 м і об’єм 
оболонки 22 тис. м³. Обладнаний 
трьома моторами потужністю по 
210 к.с., він міг підняти до 8 тонн 
корисного навантаження. Такі 
апарати з екіпажем 15–20 осіб 
були спроможні подолати від
стань 2–4 тис. км зі швидкістю 
80–90 км/год і скинути на землю 
кілька тонн бомб. Однак вій
ськову службу на «повітряних 
кораблях», наповнених вибухо
небезпечним воднем, вважали 
вкрай ризикованою. Як писав 
один із членів команди «цеппе
ліна», що здійснював повітряні 
рейди на Британські острови, 
«ми не запитуємо себе, чи заги

ЄДиНУ В УКРАїНІ УСПІШНУ 
СПРОБУ ПОБУДУВАТи 
МОТОРНий ДиРиЖАБЛь 
ЗДІйСНиВ КияНиН ФЕДІР 
АНДЕРС

АМЕРИКАН Сь-
КИЙ КОНВЕЄР. 
У 1920-х  
роках 
будівни  цтво 
дирижаблів 
прийшло до 
США з Європи

МОРСьКИЙ 
ПАТРУЛь. 

У Першу 
світову 

дирижаблі 
вперше 

склали тест на 
боєздатність
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немо, хіба що – коли це ста
неться…»

Літаки-винищувачі й зенітна 
артилерія ворога завдавали ди
рижаблям значних утрат. Справ
жнім «чорним днем» у військо
вій історії цих літальних апаратів 
стало 20 жовтня 1917 року, коли 
загинуло відразу п’ять «цеппелі
нів». Поступово на зміну дири
жаблям прийшли літаки-бом-
бар  дувальники – дешевші, ма
невреніші й стійкіші супроти бо
йових ушкоджень.

В інших країнах, що вою
вали, – Великій Британії, Фран
ції, Італії – зразки м’якої та на
півжорсткої конструкції вико
ристовували головним чином як 
морські патрульні. Після підпи
сання Версальського договору 
країни-переможниці отримали в 
якості репарації кілька «цеппелі
нів», вивчення яких дало новий 
поштовх дирижаблебудуванню в 
Європі та Північній Америці.

ЗОЛОТА ДОБА
Якщо Перша світова була вер
шиною використання дирижа
блів із бойовою метою, то міжво
єнні роки виявилися періодом 
розквіту їх цивільних аналогів – 
«золотою добою» цієї історії. 
Які були основні тодішні досяг
нення? У липні 1919 року англій
ський дирижабль R-34 став пер
шим літальним апаратом, що 
перетнув Атлантику. 1924-го цей 
маршрут повторив німецький 

LZ-126, який, діставшись до 
США, став другим в історії геліє
вим дирижаблем під назвою 
«Лос-Анджелес».

Якщо взірцем жорсткої кон
струкції були апарати Цеппеліна, 
то найкращі дирижаблі напів
жорсткої схеми у 1920-х роках 
спроектував італієць Умберто 
Нобіле. Слава до нього прийшла 
в 1926-му, коли він спільно з Руа
лом Амундсеном на дирижаблі 
N-1 «Норґе» перетнув Арктику 
від Шпіцбергена до Аляски, про
летівши над Північним полю
сом. Друга полярна експедиція 
Нобіле на N-2 «Італія» 1928 року 
завершилась аварією – дири
жабль розбився через сильний 
зустрічний вітер та обледеніння. 
Частина екіпажу загинула, 
інша – провела кілька місяців у 

наметі на крижині, аж доки була 
врятована радянським кригола
мом «Красін».

Не щастило й іншим дири-
жаблям: 1921-го через вади кон
струкції в Англії розбився R-38; у 
грудні 1923 року над Середзем
ним морем зник французький 
«Діксмюд»; за рік у США через 
сильний вітер переламалася на
впіл «Шенандоа».

Та перші невдачі не відбили 
охоти розвивати дирижаблебу
дування. Попереду в цій галузі 
була Німеччина. 1928-го там 
створили LZ-127 «Граф Цеппе
лін» – найбільший у ті часи ди
рижабль об’ємом 105 тис. м³. Він 
був призначений для далеких 
пасажирських перельотів – у 
його гондолі завдовжки 40 і за
вширшки 6 м були 10 двомісних 
кают, салон, кухня та інші при
міщення. У серпні – вересні 
1929-го він виконав перший на
вколосвітній переліт (із трьома 
проміжними посадками), а з 
1931-го розпочав регулярні рей-
 си в Бразилію.

У березні 1936-го було за
вершено будівництво LZ-130 
«Гінденбурґ» – найбільшого 
«цеппеліна», завдовжки 245 м. 
Об’єм його оболонки сягав 200 
тис. м³, корисне навантаження 
– 100 тонн, а максимальна 
швидкість – 135 км/год (за по
путного вітру – навіть 150 км/
год). Цей апарат здійснював ре
гулярні рейси у США, однак 
його кар’єра виявилась корот
кою – ввечері 6 травня 1937-го в 
Лейкхерсті (Нью-Джерсі) під 
час посадки в грозу дирижабль 
спалахнув і майже миттю зго
рів. 62 особи із 97, котрі були на 
борту, врятувалися. Причин ка
тастрофи так і не було точно 
встановлено – висловлювали 
навіть думку про диверсію. Од
нак найімовірнішою вважають 

гіпотезу про витікання водню 
та його вибух від заряду статич
ної електрики, що накопичи
лася на оболонці під час прохо
дження через грозу.

Після катастрофи «Гінден
бурґа» експлуатацію цивільних 
дирижаблів надовго припинили. 
А от у ВМС США інтерес до та
кого варіанту повітроплавання 

ДиРиЖАБЛІ СТАЛи ОДНиМ 
ЗІ СТиЛьОВиХ АТРиБУТІВ 
СУБКУЛьТУРи СТиМПАНК

КІНЕЦь ЕРИ. 
Катастрофа німецького дирижабля 
«Гінденбурґ» у травні 1937-го символізувала 
завершення доби цих літальних апаратів

БРЕНД ГАЛУЗІ. 
Німецький 
генерал, граф 
Фердінанд 
фон Цеппелін 
уперше 
організував 
серійний 
випуск газових 
аеростатів 
жорсткої 
конструкції
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відродився під час Другої світо
вої війни, щоправда, не до вели
ких і дорогих «цеппелінів», а до 
значно менших апаратів (об’є-
мом 12–18 тис. м³) м’якої схеми, 
стійкіших до несприятливих по
годних умов. У 1942–1945 роках 
американський флот отримав 
понад півтори сотні таких апара
тів, останні з яких служили до 
1959-го.

УКРАїНСьКА СПРОБА
Єдину в Україні успішну спробу 
побудувати моторний дири
жабль здійснив киянин Федір 
Андерс. Упродовж 1909 – 1911 
років він створив апарат м’якої 
конструкції під назвою «Київ», 
призначений для рекламної ме -
ти. До серпня 1912 року той ви
конував прогулянкові польоти з 
пасажирами над Києвом та око
лицями (загалом їх було вико
нано понад 150 і перевезено 200 
осіб). Однак у 1912-му внаслідок 
несправності бензопроводу на 
дирижаблі виникла пожежа, й 
він дотла згорів (на щастя, ніхто 
не постраждав). Досконалішого 
апарата «Київ-2» Андерсу не 
вдалось побудувати із прозаїч
ної причини – через брак ко
штів.

«Дирижаблеманія», що охо
пила провідні держави світу 
після Першої світової війни, не 
оминула й України. Наприкінці 
1924 року в Києві за безпосеред
ньої участі конструктора було 
організовано Акціонерне това
риство з будівництва й експлуа
тації дирижаблів Андерса. Роз
гортання повномасштабних ро
біт потребувало дотації з боку 
державного банку, однак біль

МОГУТНя ГРАЦІя

Споглядаючи антикварні фото й кадри кінохроніки, нині 
важко повірити, що ці сигароподібні монстри бачилися 
людству мало не технологічною панацеєю, здатною нала-
годити стабільний зв’язок поміж континентами, сягнути 
найвіддаленіших куточків земної кулі (коли не Всесвіту!), 
подолати голод, епідемії та цивілізаційну відсталість. По-
єднання резервуару з нагрітим повітрям, а згодом – летю-
чим газом, із двигуном та кермовим пристроєм, виявилося 
за своїми наслідками таким самим далекосяжним, як і до-
повнення колісного візка паровим двигуном.
Як це часто трапляється, допоки синтез не був удосконале-
ний і приведений до більш-менш належної стадії експлуа-
тації, за новинку хапалися геть різні люди: від честолюб-
них інженерів-початківців, котрі марили славою нових ви-
находів та раціоналізацій, до керівників поштових ві-
домств, стомлених пошуками надійних засобів зв’язку, і 
спортсменів, одержимих рекордами. Найпрагматичніше 
працював мозок військових, котрі спокійно і зважено на-
магалися пристосувати аеростати й дирижбалі вкупі з ін-
шими численними плодами технічного прогресу, принесе-
ного ХІХ століттям, до потреб масового знищення ворожих 
армій. Попри те що авіація достатньо швидко й перекон-
ливо довела свою більшу ефективність, саме бомбарду-
вання з дирижаблів міст, як-от Кале чи Антверпена, в часи 
Першої світової війни залишилося в пам’яті європейців, як 
один із найжахливіших прикладів поєднання технічного 
прогресу з людиноненависницькими цілями.
Утім, не варто демонізувати цих апаратів, перекладаючи 
на них провини й нерозважливість людей. У часи свого 
розквіту ці сріблясті гіганти, що здіймалися в небо з неви-
мовною легкістю, частіше викликали захват, аніж страх 
(навіть попри реальні небезпеки, які чатували на пілотів і 
пасажирів). Пік дирижаблебудування припав на час фор-
мування й утвердження повітряних пасажирських переве-
зень як нового типу комунікацій між країнами та континен-
тами. Свої перші організаційні форми, термінологію і на-
віть зовнішній вигляд пілоти запозичували в моряків. Саме 
відтоді в мовах світу прищепилося словосполучення «пові-
тряний флот», а основу його становили, своєю чергою, екі-
пажі та повітряні судна; старші пілоти іменувалися капіта-
нами й навіть обслуга пасажирських суден, названа за 
морськими аналогами стюардами й стюардесами, вітала 
пасажирів знайомим і понині «Ласкаво просимо на борт!».
Дирижаблі лоскотали уяву не лише мандрівників та фан-
тастів, а й прагматичніших бізнесменів. У США, де буду-
вання таких апаратів стало на певний час модним промис-
ловим мейнстримом, гелієвим «сигарам» пророкували 
роль міського таксі, здатного легко долати затори на пере-
повнених вулицях. Проектована наприкінці 1920-х років 
амбітна будівля Рокфеллер-центру в Нью-Йорку серед ін-
ших архітектурних цікавинок мала спеціальний термінал 
для паркування дирижаблів. Замовників надихав приклад 
успішних сусідів–власників хмарочосів «Емпайр-стейт-
білдинг» та «Крайслер-білдинг», котрі навіть вдалися до 
своєрідного суперництва між собою, добудовуючи на да-
хах веж пасажирські майданчики, сходи й причальні 
шпилі для прийому таких рейсів.
Навіть після приголомшливої катастрофи «Гінденбурґа» 
1937 року, котра поставила крапку в розвитку пасажир-
ського дирижаблебудування, ці граційні й потужні ма-
шини лишилися чи не найелегантнішою з усіх блакитних 
мрій людства про гармонію технічної потуги з лаконічною 
вишуканістю. Можливо, саме через таке поєднання дири-
жаблі й досі надихають митців – від творців «Янголів пе-
кла» до легендарних рокерів «Лед Зеппелін».

Олексій Сокирко

шовицький уряд висловив сум
ніви щодо доцільності спору
дження цих літальних апара
тів. Унаслідок постійних зволі
кань із виділенням коштів та не
сподіваної смерті розробника 
дослідний зразок так і не був 
виготовлений. Хоча ідея бачи
лася досить амбітною: передба
чали спорудити стомісний апа
рат завдовжки 146 м вантажо
підйомністю 18 тонн.

РЕНЕСАНС?
У повоєнні десятиліття неодно
разово порушували питання про 
відновлення будівництва дири
жаблів. Такі літальні апарати 
розглядали, зокрема, як можли
вий засіб доставки великогаба
ритних вантажів у важкодоступні 
райони. Однак жоден із проектів 
не був доведений до стадії прак
тичного застосування. У світі за
раз експлуатують кілька десятків 
відносно невеликих дирижаблів 
м’якої та напівжорсткої кон
струкції. Вони служать для роз
важальних та екскурсійних по
льотів, а також реклами. Цікаво, 
що є серед них і декотрі з ім’ям 
«Цеппелін» – їх випускає одно
йменна німецька фірма. Однак із 
гігантськими «сигарами» по
чатку ХХ століття в них мало 
спільного. Сьогодні дирижаблі 
стали одним зі стильових атрибу
тів субкультури стимпанк, яка 
наслідує урбаністичну побутову й 
технологічну культуру вікторіан
ської доби в Англії, – поряд із па
ровими машинами, телегра
фами, дуговими лампами, ре
вольверами, циліндрами, трос
тинками, годинниками на лан
цюжку тощо. 
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У місті N
Молоді драматурги зробили українські міста 
героями своїх п’єс, і театральний експеримент 
набув рис соціального проекту

цюєм. Танцевалі с нєй так… і 
только полягали спать, а бабця 
будить, кричить: «Вставайте, 
вставайте!» «Бабця, ми тільки 
лягли». «Вставайте – война!» 
«Ой, – я говорю до подружки, – 
вже бабці война приснилась». А 
бабця кричить: «Война!» Потом 
чуїм: «Ба-бах, ба-бах!»

На жаль, вистава в Жито
мирі не прижилася. Навіть по
при прем’єрний наданшлаг, 
«Трамвай на Крошню» став там 
разовою акцією. Певно, керів
ництво обласного театру вирі
шило, що місцевий глядач є ще 
недостатньо підготовленим для 
п’єси, де головним є серйозний і 
часом провокативний текст, а 
не постановочна театральщина. 

«ДОМІНО НА їДиШ»
Третім із серії театральних міст 
героїв став Шаргород – невелич
кий райцентр на Вінниччині. Іс
торія цього міста, яку розказали 
його мешканці – звичайні укра
їнці – у п’єсі «Доміно на їдиш» 
(авторський колектив херсон
ського Центру ім. Вс. Мейєр
хольда), стала розповіддю про 
шаргородських євреїв, які ще зо
всім недавно, на відстані одного 
покоління, становили тут демо
графічну більшість: 

• Був такий Копайгород-
ський Мошко. Це Михайло – 

Х
ерсон, Житомир, Шарго
род та Черкаси опини
лися в центрі уваги укра
їнської нової драми – теа

трального нурту, навколо якого 
зосередилися молоді режисери і 
драматурги. Протягом останніх 
трьох років у цих містах було 
створено чотири документальні 
п’єси, а згодом і вистави, в основі 
яких лежить метод вербатім. 
Вербатім є театральною техно
логією, у межах якої п’єса ста
виться на основі інтерв’ю, до
слівно розшифрованих драма
тургом зі збереженням особли
востей оригінального мовлення 
і точно відтворених на сцені ар
тистами. Цей метод дає змогу 
органічно поєднати мистецтво 
та соціологію, що разом дає не
сподіваний ефект: докумен
тальне висвітлення проблеми в 
живому театральному форматі.

«ХЕРСОН – ЦЕ…»
Першою «міською» виставою в 
Україні був «Херсон – це…». Го
ловний редактор п’єси – тоді ще 
нікому не відомий письменник, 
а нині учасник драматургічного 
проекту лондонського театру 
Royal Court, автор скандальних 
п’єс «Вбити підара» і «Партія» 
Євген Марковський – зібрав мо
нологи херсонців про своє місто:

• Я спрашиваю – вы знаете 
Одессу? А кто ж, говорит, не 
знает Одессу? Говорю – Нико-
лаев знаешь? Уже половина тех, 
кто сказал, знают Одессу, уже 
половина сказала, шо знает Ни-
колаев. А я говорю – а вот это 
Херсон, шестьдесят километров 
от Николаева! Они говорят – мы 
не слышали. И я видел, что они не 
шутят – они действительно не 
знают, шо такое Херсон.

Побоювання, що такий дра
матургічний матеріал може за
цікавити тільки мешканців того 
міста, де була написана п’єса, 

розвіялися під час годинного 
сценічного читання на львів
ському фестивалі «Драма.ua». 
Після чого тривало обговорення 
тексту з глядачами, яким Хер
сон навіть у поганому сні не 
снився. І це при тому, що йшлося 
зовсім не про вічні теми:

• Мне вообще интересно 
очень много именно по истории 
Херсона. И про наших совре-
менников, потому что у нас 
были вот очень знаменитые 
люди, уже вот более современ-
ные. И директор завода полу-
проводников Назаренко, и Суб-
ботин знаменитый, директор 
судозавода, и у нас был Юр-
женко, очень известный врач-
хирург. У нас было очень много 
выдающихся людей!

Такі тиради херсонців, у яких 
зашкалює локальний патріо
тизм, перемежовуються із само
принижувальними оцінками:

• Херсон? Дыра. Так и пере-
водится. Шутка. Но есть доля 
правды. 

• Была б моя воля, уехала 
бы. Что здесь делать? 

«ТРАМВАй НА КРОШНЮ»
Вистава про Житомир (автор Ан
дрій Май), створена в межах про
екту «Жива історія», була пер
шим документальним спектак -
лем, що показаний із великої 
сцени «театру з колонами». Ос -
кільки більшість опитаних жито
мирян – люди шанованого віку, 
історія міста стала історією ві
йни, проте не підручникової, а 
справжньої:

• Війну я зустріла в Жито-
мирі. Тіки з Михайловськой ідеш, 
там двор, отам я і жила. І якраз 
прийшла до мене подружка, і ми 
дуже хотіли научиться танце-
вать, так родітєлі поїхали, 
осталась бабця. Вона там собі у 
комнаті спить, а ми з подруж-
кой включили музику і тан-

Автор:  
Микола 
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ПОГРАЛИ В 
МИНУВШИНУ. 
П’єса «Доміно 
на їдиш» 
дослідила 
єврейську 
історію 
подільського 
містечка 
Шаргорода 

Мошко. А Копайгородський, бо 
діди з Копайгорода. Як з Копай-
города, значить, Копайгород-
ський. Шаргородський, Тульчин-
ський, е-е… Вінницький. Приїхав 
з Вінниці – фамілія Вінницький. 
А я тоді працював у сільраді. 
Слухай, каже, в мене син посту-
пає – треба з Мошка зробити 
Михайла. Ну як треба так і 
треба. Цього перечеркнув, 
зверху написав Михайло. Всьо. 
Нема Мошка, є Михайло Копай-
городський Ілліч. Отаке було. 

Реакція на текст була трохи 
неочікуваною: п’єсу одразу зви
нуватили одночасно і в юдофі
лії, і в антисемітизмі. Хоча її іс
торія – це історія без усіляких 
-ізмів, історія приязні та чвар су
сідів, яких не помічаєш, аж 
доки… вони не щезають. А разом 
із ними потихеньку вивітрю
ються міська культура, дух міста 
взагалі, і не тільки в Шаргороді:

• З возрастом трошки 
стало доходити, що це історія 
не тільки Шаргорода, це істо-
рія містечок України, яких на 
Поділлі було куча, було море. І 
які, на жаль, не збереглися, а 
його можна було зберегти. 

«МІСТО НА ч.»
Вистава про Черкаси стала пер
шою документальною, що потра
пила до репертуару Черкаського 

академічного обласного україн
ського музично-драма  тичного 
театру імені Т. Г. Шевченка. Ро
бота над п’єсою велася силами 
звідного драматургічного колек
тиву під орудою Наталії Ворож
бит. Головна героїня (героєм є 
місто) помилково потрапляє до 
Черкас і, познайомившись із міс
цевими, досліджує незнайомий 
населений пункт, у долі якого 
важливу роль відіграли будівни
цтво Кременчуцької ГЕС і затоп -
лен  ня дніпровської сельви – Ве
ликого Лугу: 

• А якби ви знали, які кра-
сиві були луга. Там стояли ві-
кові дуби – у три обхвати не 
обхопиш. І трава по груди. То 
геть усе убрали. Оці дерева 
спиляли. Бульдозерами витя-
гували оце коріння. Бульдозери 
приїжджали, навєрно, з усього 
світу. Де були колодязі, по-
гріба – їх заставили засипати. 
Потім кладбища. У кого були 
родичі, то попереносили, а то 
були такі хлопці – гробокопа-
тєлі (вони так і називалися – 
гробокопатєлі). Такі триме-
трові залізяки і оце розкопу-
вали й діставали кістки. Точно 
як на Страшному суді. 

Великі будівництва, совєтсь-
 ке «переселення народів», змич-
 ка міста і села змінили Черкаси, 
які ще зовсім недавно були за

тишним містечком, де «все здо
ровались и со знакомыми, и с 
незнакомыми». Проте для того, 
щоб змінилися люди, такого 
проміжку часу замало: 

• Молодьож з цих сіл, що по-
затоплювали, уся в Черкаси по-
їхала. 

• Коли «хімію» начали 
строить, сюда как понавозили 
кого угодно, чего угодно.

• Потом в 61-м году, когда 
сократил Хрущёв армию на 
миллион, сюда где-то 25 тысяч 
офицеров хлынуло. 

• Тут корінних жителів 
дуже мало. Всі приїжджі.  

І висновок, зроблений од
ним із респондентів, прозвучав 
невтішно:

• Их нет, настоящих черка-
щан. Есть люди, которые жи-
тели города Черкасс, больше 
ничего.

І це не лише черкаська спе
цифіка. Місто без городян, а 
просто з «мешканцями» – 
справа звичайна в наших краях. 
І неважливо, чи воно на Ч., чи на 
іншу літеру. Криза ідентичності, 
характерна для України зага
лом, як у краплі води віддзерка
люється в кризі локальної іден
тичності. Даючи відповідь на за
питання: «Ким ви себе вважаєте 
у першу чергу?», херсонець, жи
томирянин чи шаргородець на
вряд чи скаже, що херсонцем, 
житомирянином або шаргород
цем. А отже, і ставлення до рід
ної землі буде ставленням до 
субстрату, з якого треба брати 
якомога більше, не пропонуючи 
нічого навзамін. 

Документальний театр зали
шається маргінальною течією в 
українському театрі. Причини 
цього – його провокативність, 
соціальність, навіть неприми
ренність, що виявляються в не
бажанні підсолодити реаль
ність. Бо його завдання – не роз
важати публіку, а змусити за
мислитися, переходячи від пи
тань окремих до питань вічних: 
хто ми? куди йдемо? як до та
кого докотилися?

Утім, жанр міської докумен
тальної п’єси дав в Україні перші 
паростки. Чотири вистави – це 
вже чотири стовпи, над якими 
можна зводити дах. Такі про
екти потрібні кожному місту і як 
майданчик для обговорення 
проблем насущних, і як плац
дарм для розвитку нового неза
лежного українського театру. 
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ВІДБИТКИ 
СІРИХ БУДНІВ. 
Світлини 
литовського 
фотографа 
закарбували 
життя 
звичайних 
людей в 
СРСР – без 
жодних 
прикрас та 
ідеологічних 
штампів

Антанас Суткус про світлини-літописи, фотохамство та внутрішню 
пружину митця в тоталітарних суспільствах 

щоденник – ще достовірніший і 
цікавіший, ніж раніше. 

Ось що справді є пробле-
мою, то це девальвація са-
мої професії фотографа. 
Прекрасно пам’ятаю, як уперше 
натрапив на цю сумну тенден
цію. Колись один мій знайомий 
власник готелю замовив мені 
рекламний проспект про нього 
та фотосесію колективу його 
працівників. Гаразд, зробив 
плакат, чекаю на фотосесію. І 
все ніяк не дочекаюся. Нарешті 
приходжу до нього й запитую: 
«То коли ж?» А він і видає у від
повідь, мовляв, знаєш, ми оце 
вирішили, що за ці самі гроші, 
які заплатили б за неї тобі, нам 
вигідніше купити дві «миль
ниці» й самим усе відзняти. 

Фотографія має олюднюва
 ти людину. Колись в універси
теті читав лекцію і запитав у 
студентів, що таке мистецтво? І 
один із них дав просто шикарну 
відповідь. «Це олюднення лю
дини», – сказав він. Ось і фото
графія є тим самим: збуджен
ням почуттів у людини, впли
вом на неї через ці почуття. І по
тім через них же вона може щось 
змінити на краще у своїй країні 
та в цілому світі.

А
нтанас Суткус, фундатор 
тепер знаменитої на весь 
світ литовської школи фо
тографії, майже півсто

ліття знімав буденне життя про
стих людей у рідній країні з 
усіма його зовнішньо не надто 
привабливими подробицями. 
Це, звичайно, дуже не подоба
лося партійним органам, через 
що більшість світлин митця досі 
зберігаються в архівах. Хоча й 
опублікованих цілком виста
чило як для створення справж
нього чорно-білого зрі  зу епохи 
життя цілого народу, так і для 
світового визнання. Під час 
свого нещодавнього візиту до 
Києва литовський фотограф дав 
ексклюзивне ін  терв’ю Тижню. 

Фотографія – це одно-
значно мистецтво. При цьо-
 му вона ще й дуже широко вжи
вана, на відміну від більшої час
тини того, що зазвичай назива
ють мистецтвом. Чим був би 
світ без неї? Щонайменше ми не 
змогли б дивитися кіно, бо 
брати Люм’єр просто не з’я -
вилися б. А без кіно сучасність 
не сучасність. Узагалі в цьому 
вічному диспуті, чи є фотогра
фія мистецтвом, головна зовсім 
не відповідь на це запитання, а 
гарна світлина.

Документальна фото-
графія нині – найцікавіша 
ніша для справжнього май-
стра. Бо вона дає змогу створю
вати так звані соціальні доку
менти, тобто достовірні злитки 
епохи життя конкретного сус
пільства. Взагалі в Україні до
сить сильна школа вуличної 
фотографії: Борис Михайлов, 
три Олександри (Глядєлов, 
Чек  меньов, Ляпін. – Ред.) тощо. 
І це не дивно, адже тут і треба 
знімати саме вулицю, бо ще 
дуже багато ознак часу, в яких 
перетинаються різні історичні 
епохи, минуле з дійсністю. В 
Україні все це ще можна спій
мати в одному вдалому кадрі.

Часто кажуть, що ниніш
 ня надмірна доступність фо-
тотехніки вбиває фотогра-
фію. Так, справді, ми живемо в 
часи споживацького підходу до 
неї. Що й не дивно, адже суспіль
ство загалом також консюме
ристське, де головним мірилом є 
гроші. Тому і фотографія, і все, 
що з нею пов’язано, стали части
ною цьо  го загального процесу 
споживання. Але ж завдяки 
цьому тепер і звичайні люди ма
ють набагато більше можливос
тей, наприклад, під час мандрів 
вести замість паперового фото

Записав
Богдан 

Буткевич

Оспівувач повсякденності
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ФОТОКЛАСИК. 
Антанас Суткус 
почав знімати 
1958 року ще 
студентом. 
Нині його 
роботи 
перебувають у 
найвідоміших 
фотомузеях та 
галереях світу

Для мене є одне правило: 
не втручатися в кадр. Бо є ба
гато фотографів, які не просто 
знімають, а намагаються впли
вати на те, що знімають. Напри
клад, один мій колега, пам’ятаю, 
кричав: «Ану давай переживай, 
ніби в тебе матір померла». Ось 
це вже справжнє фотохамство. 
Якщо не можеш людину спону
кати своїм спілкуванням, вигля
дом, чуйністю бути природною 
чи виявити почуття, які тобі по
трібні, отже, просто йди. На 
щастя, у мене таких проблем ні
коли не виникало.

Треба любити те, що зні-
маєш. Передусім маю на увазі 
людей. Якщо не любиш, то не 
варто починати фотографувати. 
Звичайно, кар’єру саму по собі 
можна зробити й у ненависті, 
особливо якщо ти політик. Але 
якщо митець, то тільки любов і 
порядність. Дуже погано, що так 
багато людей ці речі відсувають 
на друге місце – і в мистецтві, і в 
повсякденному житті. 

Усе життя я присвятив 
висвітленню простих лю-
дей. Якось один мій знайомий, 
що має високий чин у литов
ському уряді, не називатиму 
прізвища, запитав мене, чи не 
набридло постійно знімати оцих 
«нижчих», втулювати на обкла
динку книжок бідно вдягнених 
людей, скільки, мовляв, можна? 
Досі не знаю, що відповісти. 

Ніколи не відчував по-
тягу знімати війну. Я був 
дуже хворобливою дитиною. 
Тому постійно змалку лежав по 
лікарнях, де бачив біль, смерть, 
горе. І тому якось дуже швидко 
виробив таке правило: якщо ти 
не можеш допомогти людині, то 
хоча б не знімай її. Тому фото 
війни для мене – певна спеку
ляція на чиїхось стражданнях. 
Навіть гірше – це нерідко обман 
про чужий біль, який пропо
відує насильство. 

Кажуть, якщо ти відзняв 
розстріл, то цим урятуєш 
сотні людей від повторення 
того жахіття. Але ж давайте 
говорити й про те, як зазвичай 
фотографи на розстріл потра
пляють. А дуже просто. Їдуть від 
великого медіа-ресурсу з чима
лою сумою грошей. Приходять 
до якогось диктатора, дають 
йому чи його підлеглим хабар, і 
ті вбивають людей на камеру. 
Знаю навіть випадки, коли це 
взагалі робили на замовлення. 
Не хочу бути надто критичним 
до багатьох своїх колег – є чи
мало й тих, хто їде в гарячі точки 
з благородною метою застерегти 
і вберегти від повторення подіб -
ного. Але найчастіше цього все 
одно не виходить.

Литва – дуже маленька кра-
їна, тому моє покоління про-
сто зобов’язане бути патріо-
тами і знімати її. Бо ми мали 
елементарно зберегти націо
нальну самоідентифікацію від 
того, щоб нас називали «рус
скімі». Тому і я, і всі мої това
риші по литовській школі фото
графії від самого початку нама
галися відображати життя саме 

своїх співвітчизників. Це навіть 
не був спротив – просто єдино 
можлива для нас на той момент 
форма творчого існування. Сво-
 го часу я відмовився від багатьох 
можливостей емігрувати. І не 
шкодую, бо в жодному куточку 
світу не зняв би такого і так, як 
зробив це на Батьківщині. Усе 
наше покоління перебувало в ду
ховному зв’язку зі своєю держа
вою. Кожна країна має мати 
власних фотолітописців, які 
ліпше розуміють її специфіку, бо 
там живуть і є її частиною. Бо я 
зможу побувати в якомусь забу
тому гірському сільці один раз, а 
тутешній фотограф – 100 разів. 
Тож хай кожний любить і знімає 
свою країну, в якій тямить най
краще. 

Що тоталітарнішим є сус-
пільство, то тугіше натягу-
ється внутрішня пружина, 
що змушує митця творити. 
Коли ж навколо хай і позірна, але 
свобода, мотивація знімати не те 
щоб менша – інша. Адже скільки 
справді класних митців і в царині 
фотографії, і в будь-якому іншо-
 му мистецтві поглинають рек -
ламна індустрія, індустрія фірм – 
виробників відповідної продукції 
тощо. Плюс зараз надто багато 
всього, що претендує на звання 
мистецтва, – дуже важко оби
рати. А найгірше те, що нині в 
моді не реальне життя, а «мильні 
опери», які продукує телебачення 
як еталон. Хоча вже розпочина
ється мода критикувати капіта
лізм. Тобто пружина знову натя
гується. Хай у нас таке ще не дуже 
прийнято, але на Заході це тренд 
в мистецьких колах. Отже, і соці
альна фотографія невдовзі знову 
дістане друге дихання. 

Оспівувач повсякденності
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Global East Rock Festival

Клуб Stereo plaza
(Київ, вул. Кіквідзе, 17)
Музичне літо триває разом із ві-
домим рок-фестивалем, який 
цьогоріч обіцяє стати чи не най-   
масштабнішим дійством тако-
го формату за кількістю гуртів, 
що виступатимуть. Свою участь 
підтвердили формації з Італії, 
Польщі, Естонії, Росії та Данії, 
серед яких Hollow Haze, El-Int, 
Metsatöll, «Тролль Гнёт Ель» та 
Symbolizer. Хедлай-
нер фесту – відома ні-
дерландська команда 
Within Temptation, яка 
виконує музику в сти-
лі готичного симфо-
металу. Українську 
рок-сцену представлять 
Holy Blood, Inferno, 
Lucky Punch і W.H.I.T.E.

«Геній і злодійство»

Одеський національний ака-
демічний театр опери і балету 
(Одеса, пров. чайковського, 1)
Цей проект складається з кіль-
кох взаємодоповнюючих елемен-
тів. Перший – опера Рімского-
Корсакова «Моцарт і Сальєрі» з лі-
брето, написаним на основі тексту 
однойменної маленької трагедії 
Алєксандра Пушкіна. Другий – ви-
ставка «…і Сальєрі», експозиція 
якої присвячена постаті Антоніо 

Сальєрі й містить одяг, 
афіші тих часів. Заключ-
на ланка – концерт-
на програма камерно-
го оркестру Одеського 
оперного театру під ке-
рівництвом Ігоря Шав-
рука з використанням 
сучасних костюмів і де-
корацій.

Анонси 17–18 червня, 15:30 20 червня, 19:0011–30 червня, 20:00
Фестиваль 
європейського кіно

Арка Дружби народів, 
Маріїнський парк
(Київ, центр міста)
На Фестивалі європейського кіно 
поміж стрічок із Нідерландів, Угор-
щини, Румунії, Італії та Люксембур  - 
гу буде представлений польський  
фільм «Футбольний покер». За сю  - 
жетом голова однієї з команд, що 
намагався переманити до себе 
успішного гравця, ініціює ство-

рення спільної з шефа-
ми інших футбольних клу-
бів фірми з великим ка-
піталом. Історія набирає 
небез  печних обертів, вир 
закулісних маніпуляцій за -
хоплює глядача повністю,  
адже їх неможливо помі-
тити з місця звичайного 
вболівальника на стадіоні. 

Романтична комедія 
«Мистецтво кохати» – 
суцільний оксюморон, 
адже говорить про почуття 
штучно і бездушно

мертвих», де люди ходять і говорять, але не жи
вуть. Усе псує умовність, хоча, треба зазначити, 
вона дуже французька – подібне кіно з подіб -
ними ситуаціями характерне для 1980–1990-х 
років, і його найяскравішим представником є 
Ален Рене, у якого вершиною такого підходу є 
фільм «Курити/Не курити». Цікаво, що заявлена 
як комедія стрічка «Мистецтво кохати» гумору 
не містить, а сміх якщо й викликає, то через аб
сурдність розвитку ситуацій, які часто межують 
із параноїдальними. З цього погляду зрозуміла 

М
истецтво зазвичай відображає дійсність 
у конкретно-чуттєвих образах. «Мисте
цтво кохати» цю функцію не виконує, 
попри те що таких образів там чимало – 

з десяток пристрасних чоловіків і жінок, які гра
ються в любовні ігри. Від самого початку всі си
туації в кожній із новел фільму Емманюеля Муре 
видаються штучними, складеними пазлами, які 
в наступній сцені перебудовуються з тих самих 
частин в іншу картинку. Ніби любов у фільмі є, 
але вона лише в розмовах і використовується, 
здається, тільки для того, щоб про неї погово
рити. Це справжній декаданс! Мистецтво заради 
мистецтва! Французький режисер бере крилатий 
вислів й ілюструє його, хоча краще сказати пре
парує. Фредерік Бель, Франсуа Клюзе, Жюлі Де
пардьє, Філіпп Маньян та інші актори розклада
ють на екрані пасьянс на тему «а що буде, 
якщо…»: подружжя захоче жити сексуально віль
ним життям; жінка запропонує своїй подрузі пе
респати з її чоловіком; чоловік дозволить дру
жині реалізувати її бажання з ким-завгодно, аби 
лишень вона не йшла від нього, і т. ін. Якимось 
дивовижним чином кіно Муре нагадує «театр 

Живий труп

«Мистецтво 
кохати»/
«l’art d’aimer».
У кінотеатрах 
України
з 21 червня

КІНО

навігатор|віДгуКи/анонси
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20, 25, 26, 29, 30 червня
Г’ю Лорі

Палац «Україна»
(Київ, вул. Велика Васильків-
ська, 103)
Британський актор, режисер, пись-
менник і музикант Г’ю Лорі (на 
фото) дасть сольний концерт в 
Україні на підтримку своєї платів-
ки. Власну музичну кар’єру він роз-
будовував як піаніст у формації 
Band from TV, до складу якої вхо-
дять відомі актори із серіалів «Від-
чайдушні домогосподарки», «Док-
тор Хаус», «Швидка допомога» 
тощо. Крім фортепіано Лорі грає на 

саксофоні, губній гар-
мошці та гітарі. Дебют-
ний альбом «Let Them 
Talk» розкрив багато-
гранний талант бри-
танця й гарантував 
йому любов прихиль-
ників по всьому світу.

22–23 червня20 червня, 20:00
«FаnaRTia.ФанАРТія»

Фан-зона Євро-2012
(Львів, просп. Свободи)
У нефутбольні дні чемпіонату Єв-
ропи в офіційній фан-зоні Міста  
Лева відбудеться масштабний 
мистецький проект. Вперше на 
одній сцені зберуться лідери сві-
тової електронної музики: засно-
вник стилю драм-н-бейс, продю-
сер та діджей Goldie (на фото); 
один із найпрогресивніших елек-
тронних проектів дабстеп-сцени 

Kryptic Minds, а також 
прослав  лені пред -
ставни  ки брейк  біт-
стилю Atomic Hooli     -
gan. Розважатимуть 
публіку також укра-
їнські гурти «ТНМК», 
«Гуцул Каліпсо», 
At  mAs    fera, Zsuf, «Drum -
ТиАтр», Quarpa та ін.

«Країна Мрій» 

Співоче поле
(Київ, Печерський ландшафт -
ний парк)
Невдовзі стартує дев’ятий міжна-
родний етнічний фестиваль, який 
традиційно пропагує живе спілку-
вання, фолькову музику та україн-
ську культуру. Два дні просто неба 
без новітніх технологій – нато-
мість справжність і море позитив-
них емоцій. Окрім українських ко-
лективів «ТНМК», «ВВ» на сцену 
вийдуть іноземні гурти 
Baba Zula (Туреччина), 
Lilian Vieira (Брази-
лія, Велика Британія) 
та Zuсo 103 (Нідерлан-
ди). У програмі також 
народні майстерні, лі-
тературні та театраль-
ні презентації, яскраві 
козацькі розваги. 

CD

Sigur Ros. «Valtari»
У шостому альбомі ісландських рокерів усе на сво
їх місцях. Назва платівки перекладається як «па
ровий коток». За визначенням фронтмена бан
ди Йонсі, це та музика, яка вкочує тебе, але в гар
ний спосіб. За чотири роки, які пройшли від часу 
їхнього попереднього студійника, Sigur Ros назби
рали електроніки на повні груди. Та хоч її тут і біль
ше, ніж у всіх попередніх дисках, це аж ніяк не тан
цювальний альбом. Слухаючи його, ви ніби спосте
рігаєте за строкатою гамою людських переживань.

Regina Spector. «What We Saw From the 
Cheap Seats»
Альбом уже встигли назвати найкращим у дороб
ку американської співачки. Він дарує контрастні 
відчуття: тут то повний мінімалізм, як у «Call them 
brothers», то від треків віє 1970-ми й розслаб  леним 
рок-н-ролом, як у пісні «How». Здається, що си
диш на задньому сидінні раритетного кабріолета 
й дивишся романтичну стрічку у вуличному кіно
театрі. А іноді додається електроніка, як у «All the 
Rowboats». Та все одно потрібної миті все зайве за
мовкає, щоб дати прозвучати головним «компо
нентам»: вокалу і клавішним.

Garbage. «Not Your Kind of People»
Поціновувачам гурту може бути боляче: від старих 
добрих Garbage у новому альбомі залишилось неба
гато. Хіба що вокал Ширлі Менсон, але й той зву
чить значно позитивніше. В музиці Garbage навіть 
з’явилися елементи регі й мелодики вестернів. Усі 
ці інновації сховані під густим нашаруванням елек
троніки та гітарного груву. Звичні сповнені істери
ки Garbage зринають на поверхню хіба що в «Battle 
in me» та «Control», де Ширлі таки б’ється головою 
об стіну. Але вже без підліткової істерики.

реакція американських і канадських глядачів, 
які на сервері imdb.com дали фільму оцінку 1 із 
10. Утім, певний інтерес «Мистецтво…» може ви
кликати, і саме завдяки своїй штучності. Таке за
раз рідко коли можна побачити на великому 
екрані. Подібне кіно не виходить у широкий про
кат, бо належить до музейних експонатів, укри
тих пилюкою минулого, як казав Айзек Азімов, 
«мертвого минулого».

Ярослав ПідгораГвяздовський

віДгуКи/анонси|навігатор



«М
ечеті можуть 
функціонувати 
без мінаретів, 
наш Світ може 

обертатися без Всевишнього – 
доти, доки в нас є гучномо
вець». Цей вірш під назвою 
«Єретик» я прочитала в анто

Автор:  
Маргарита Ормоцадзе

логії турецької поезії «Living 
poets of Turkey», придбаній у 
книжкові галереї в центрі Ста
рого Стамбула. Автор – Джан 
Юджель, відомий у Туреччині 
як Папа Джан, один із найви
датніших поетів минулого сто
річчя. Англомовне видання ту
рецької поезії вийшло під ре
дакторством Талата Халмана, 
першого міністра культури Ту

реччини (ця посада в країні 
з’явилася лише 1971 ро  ку. – 
Ред.). Поезії здебільшого дру
гої половини XX сторіччя пору
шують питання прозахідної 
цивілізації: сучасні сімейні 
драми та жах бюрократичної 
машини, страшенна керова
ність суспільства і ризик втра
тити себе під впливом масової 
несвідомості.

Туреччина, попри зовнішню відкритість 
своїх кордонів та простоту візового 
режиму, внутрішньо лишається незна-

ною і незрозумілою для українців. Дешеві 
курорти і базари донині переважають над 
пошуком відповіді на запитання, чим нині 
живуть турки і що їм найбільше болить, 
якими соціальними, політичними та куль-
турними питаннями вони переймаються. 
Протягом останніх 10–15 років арсенал 
доступних, більш-менш адекватних для 

українців джерел інформації про Туреч-
чину і тамтешню дійсність поповнився тво-
рами Орхана Памука та працею історика 
Галіля Іналджика, автора чи не єдиної 
книжки про історію турків класичної доби, 
яку переклали українською мовою. 

Нещодавно список літератури про Ту-
реччину збагатився ще однією назвою. 
Цьогоріч в Україні вийшла збірка гострих 
соціальних репортажів молодого поль-
ського журналіста, репортера «Газети Ви-
борчої» Вітольда Шабловського «Убивця 
з міста абрикосів». Так само як уже добре 

знані в Україні Кристина Курчаб-Редліх та 
Ришард Капусцінський, Шабловський 
працює в жанрі так званої літератури 
факту, за правилами якої автор має пе-
редати на власні очі побачений світ, який 
існує реально. За книжку «Убивця з міста 
абрикосів» він отримав кілька нагород, 
поміж яких Melchiora (2007) і Amnesty 
International, а також Премію ім. Беати 
Павлак (2011).

Отже, Тиждень пропонує до уваги 
шість незнаних фактів про Туреччину, по-
бачені очима польського репортера.

незнаних фактів
про країну Ататюрка

Автор: Ганна Трегуб

Інша 
Туреччина

Вітольд 
Шабловський, 
«Убивця з міста 
абрикосів». 
К.: «Темпора», 2012

Тиждень пройшовся 
позатуристичними 
шляхами
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АБРиКОСи  
ТА ТЕРОРиЗМ
Чимало турецьких вели-
ких міст мають свої 
фруктові символи. Для 
Бурси це персики, для 
Антальї апельсини, для 
Діярбакира – кавуни. 
Якби не футбольна ко-
манда середньої руки 
«Малатіяспор», відо-
мість якої додається до аграрно-
абрикосної слави Малатії, то це місто ще 
довго не привертало б до себе увагу світу. 
Йому судилося стати батьківщиною чи не 
найвідомішого турецького терориста ХХ 
століття Мехмета Алі Агджі, члена націона-
лістичної організації «Сірі вовки», який 
1979 року розстріляв головного редактора 
газети «Міллієт» Абді Іпекчі, а 1981-го вчи-
нив невдалий замах на Папу Римського 
Івана Павла ІІ. Вітольд Шабловський став 
чи не першим журналістом, якому вдалося 

поспілкуватися з родиною 
Агаджі та опублікувати ре-
зультати цієї розмови.

МРІя ТУРЕЦьКОГО 
МІКЕЛАНДЖЕЛО
Абдульменнан оглу Сіна-
неддін Юсуф, або просто 
Сінан Ага, є найвідомішим 
турецьким архітектором 
усіх часів. Він помер у віці 

майже 100 років, переживши правління сул-
танів Селіма І, Селіма ІІ, Сулеймана Пишного 
та Мурада ІІІ, для яких він 
створив палаци і мечеті, мав-
золеї та фортеці, незліченні 
кілометри доріг, мостів та во-
догонів від Егера на півночі 
до Багдада на півдні. Євпато-
рійська мечеть Джума Джа-
 мі – це також його робота, а 
із започаткованої ним архі-
тектурної школи вийшов 

перс Іса Хан, який спроектував і побудував в 
Індії мавзолей Тадж-Махал. Його творіння – 
величезна мечеть Селіміє в Едірне – є втілен-
ням архітекторової мрії перевершити масш-
таби собору Айя-Софія. Після закінчення зве-
дення храму, який він вважав роботою, гід-
ною майстра, Сінан прожив ще 14 років. Од-
нак так і не дізнався, що йому це вдалося: ку-
пол Селіміє виявився вищим за купол храму 
Премудрості Божої… аж на 2 см.

чЕСТь І ГЛОБАЛІЗАЦІя
«Щороку на сході Туреччини вбивають 

кілька десятків ді-
вчат. Інші гинуть за 
нез’ясованих або 
дивних обставин. Це 
жертви вбивств честі: 
традиції, за якою ро-
дичі мають позбав-
ляти життя жінок, 
коли ті заплямують 
честь родини», – 

Міжнародні теле-
фонні розмови  

у Туреччині              
за допомогою  
ТревелСімки:  

вихідний тариф –

$0,49/хв,
вхідний – 

$0,00/хв  

І поети, і міністри Туреч
чини ще 30–50 років тому при
вселюдно визнавали право лю
дини на індивідуальність, як і 
величезну спокусу держави 
творити безідейне та слухняне, 
кероване засобами масової ін
формації суспільство. Зрощені 
на ідеях духовної свободи, по
коління індивідуалів постали 
перед найбільшим питанням 
сучасної Туреччини – самоі
дентифікації. Саме воно нарівні 
з економічними важелями 
вплинуло на колись позитивне 
сприйняття турками ідеї мож
ливого вступу до єврозони. 
Мовляв, «якщо територіально 
ми належимо і до Європи, то 
чому ні?». Але конти  нен  тально-
терито  ріа  льна роздвоєність 
знаходить відлуння в інших ас
пектах буття. 

Туреччина – це «військо
 ва», як кажуть самі турки, Кон
ституція держави. Можливе 
ухвалення громадянської Кон
ституції розглядається лише 
зараз, тоді як протягом більш 
ніж 30 років головний закон 
країни надає величезні, майже 
необмежені права військовим. 
Коли політики та експерти роз
мірковують про варіант при
йняття країни до ЄС, а ТБ тран
слює паради протесту в євро
пейських столицях проти цього 
споріднення, поміж причин 
останнього називають що за
вгодно, крім «військової» Кон
ституції. З цього самого боку 
турецького тилу – соціальне 

1
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розповідає Шабловський. Інколи для 
цього достатньо чутки. Турецький схід – 
це територія неви-
знаної країни Кур-
дистан, зона, де зу-
пинився час. На від-
міну від турецького 
заходу тут не лю-
блять освіту, газети, 
інтернет, тобто еле-
менти модерніза-
ції, які вносять не-
спокій у їхнє життя, 
або те, що може змінити їхні споконвічні 
принципи і традиції. Найбільший радика-
лізм у покараннях жінок декларують нео-
свічені чоловіки віком 16–20 років. Честь – 
дуже складна для розуміння категорія. «У 
селах, де немає роботи, грошей і майбут-
нього, у людей є тільки честь. Ті, кому по-
щастило, хто має бізнес, гроші, перспек-
тиви, рідко вбивають», – констатує автор 
книжки. Турецька влада поки що не поспі-

шає вирівняти культурну і соціальну нерів-
ність між сходом та заходом країни.

ЖІНКи НА ПРОДАЖ 
У Туреччині проституція – легаль-
ний бізнес, який обкладається 
податком. Поряд із мінаретами 
та праведними ходжами, по-
движниками віри, суфійськими 
теке є місце розвиненій мережі 
борделів, у яких працюють тур-
кені. 2007 року їхні медіа вибух-
нули черговою сенсацією, коли 

дві колишні повії балотува-
лися до тамтешнього Медж-
лісу. Для них це було спосо-
бом привернути увагу до про-
блеми соціального захисту 
повій «у відставці». Їх не бе-
руть на роботу, їм не виплачу-
ють пенсій. Вони виключені з 
нормального життя суспіль-
ства, часто приречені на голо-

дну смерть. Та чи з власної волі? Ніхто не 
любить своїх жінок і доньок так, як турки. 
Але це не стримує їх від того, аби прода-
вати тих, ким вони так декларативно опіка-
ють, за тисячу чи півтори доларів. Наве-
дена Вітольдом Шабловським статистика 
свідчить, що лише у мільйонному Діярба-
кирі за рік із продажу жінок утримують 
себе щонайменше 400 родин. А скільки та-
ких у 75-мільйонній країні?

РЕСПУБЛІКА ВУСАНІВ
Ататюрк, якому своєю появою завдячує су-

часна Туреччина, го-
лився. До того ж не но-
сив фески з китичкою 
та інших аксесуарів, 
наприклад, шарова-
рів. Мав вигляд суто 
європейського 
джентльмена, дотри-
муватися якого запові-
дав майбутнім генера-

потойбіччя провінції країни, 
соціальна нерівність та жор
стке ставлення до національ
них меншин. На позатуристич
них шляхах мож  на бачити вже 
азійські картини тамтешнього 
побуту: будинки з фанери, ан
тифешенебельні квартали зі 
сміттям (фото 4),  жінок, які 
закривають обличчя (фото 1). 
Усе це на тлі божевільного істо
ричного надбання, космічну 
вагу якого відчуваєш, коли 
стоїш на руїнах загиблих лікій
ських міст в Анатолії (фо  то 5) 
чи спускаєшся до Цистерни Ба
зиліка III сторіччя нашої ери: 
там бачиш, що колони водосхо
вища виконані в тому самому 
стилі, що й колони античних 
храмів, і є витворами цивіліза
ції, старшої за Візантію.

ПОДОРОЖ ДО СЕБЕ
За «військової» конституції Ту
реччина є однією з найлібе
ральніших країн ісламського 
світу, батьківщиною так званого 
євроісламу, просвітницького іс
ламу. Наприклад, популярні се
ред чоловіків кепки для людей, 
що знаються на ньому, одразу 
відкривають якусь величезну 
соціальну таємницю. Так, го
лова під час молитви має бути 
прикрита. Але ж при цьому 
треба прихилити її та торкну
тися чолом до землі. Цього не
можливо зробити, якщо на тобі 
кепка з козирком. 

У духовному житті турки за
вжди були вільнодумцями. Сек-

 ти дервішів (фото 2), які в Ту
реччині є однією з візитівок 
країни для шукачів східного 
містицизму, протягом десяти
річ після Першої світової війни 
були заборонені на державному 
рівні. Попри це, тисячі турків 
таємно відвідували підпільні 
дервіш-паті з музикою, віршами 
Румі, танцями. В основі суфізму 
лежать ідеї вільного розвитку 
людини та зв’язку поміж усім у 
Всесвіті. Сьогодні дервіші зби
раються в кількох містах Стам
була. Наприклад, на вокзалі 
Сіркеджі – будівлі зразкового 
європейського орієнталізму. 
Тому самому, про який колись 
писала Агата Крісті та з якого в 
подорож «Східним експресом» 
рушив до Британії детектив Ер
кюль Пуаро.

Пошук себе – одвічне «хобі» 
західної людини – так захопив 
турків, що, як пожартував мій 
товариш, можливо, їм, щоб зна
йти себе, треба стати героями 
фільму Фатіха Акіна. Як відомо, 
майже всі персонажі Акіна – це 
турки, які народилися в Німеч
чині або емігрували до ЄС. Яко
їсь миті вони знаходять привід 
поїхати до країни свого коріння 
і лише там виявляють мету 
свого екзистенційного пошуку. 

СТЕРЕОТиП ВОРОЖОСТІ 
У масовій українській уяві панує 
безліч стереотипів щодо цієї 
країни. Туреччини подоланої – 
саме «щит на воротах Царь
града» досі цитують туристи з 
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ціям. Нині турецьких політиків пізнають і 
розрізняють за вусами. Найдовші в націо-
налістів. Трошки коротші в соціалістів. 
Найменші в ісламістів. Нині можна не 
знати, як звати президента республіки, 
але ім’я її прем’єр-міністра знають і у Ва-
шингтоні, і в найвіддаленішому селі на 
Борнео. Цей політик має коротко підстри-
жені, п’ятиміліметрові вуса. Йдеться про 
Реджепа Таїпа Ердогана. Останні 50 років 
ісламісти поступалися як націоналістам, 
так і соціалістам у боротьбі за владу. До 
2007-го мало хто чув 
про Туреччину як по-
тужного гравця на гео-
політичній арені. Дер-
жава, що за всю свою 
історію пережила чо-
тири воєнних перево-
роти, часи бідності й 
анархії, не вірила, що 
ісламістська партія 
може щось змінити на 

краще. Саме сформований Ердоганом 
уряд розпочав переговори про вступ Ту-
реччини до ЄС, поліпшив відносини із сусі-
дами та не встряв у війну в Іраку. Проте до 
сьогодні ті, у кого вуса довші, не вірять, що 
їхні колеги з короткими вусами хочуть 
країні добра.

МІЖ ТУРЕЦьКиМ МОЛОТОМ 
ТА ГРЕЦьКиМ КОВАДЛОМ
Щодня у протоках між Туреччиною та Гре-
цією, що є географічно найближчою краї-

ною ЄС, гинуть сотні 
нелегалів з Іраку, Си-
рії, різних африкан-
ських держав. День на 
багатьох турецьких ку-
рортах, зокрема і в 
Стамбулі, починається 
з прибирання, щоб ту-
ристи не знайшли тіл 
потопельників. Ті, хто 
нелегально думає за-

робити якусь копійчину, осідають у най-
темніших закапелках міст. Тут можна по-
бачити африканців, які з останніх сил тяг-
нуть візки, навантажені металом. Китай-
ців, що десь у підвалі кришать огірки на 
кебаби. Індусів, які продають підроблені 
парфуми… Вони терплять таке життя, бо 
мріють про Європу. Завдяки нелегальним 
мігрантам у Туреччині процвітають два ті-
ньових бізнеси: торгівля підробленими чи 
краденими паспортами та нелегальні пе-
ревезення. Містечка Бехрамкале, Чанак-
кале, Сеферіхсар живуть не так із рибо-
ловлі, як із роботи перевізників, готових 
доправити до найближчого грецького бе-
рега. Прикордонники ж Греції часто б’ють і 
навіть стріляють у мігрантів. Людей, що 
запливли на їхні води, завертають до ту-
рецької акваторії та кидають напризво-
ляще. Тих, хто таки дістався її берегів, че-
кають імміграційні центри – дуже специ-
фічне «задоволення» з поганими умо-
вами. 

СНД у літаках перед посадкою в 
Анталії (фото 6) чи Стамбулі 
(фото 3). Туреччини-базару з 
ласими до слов’янських дівчат 
торгівцями дешевим турецьким 
шматтям. Туреччини, по суті, 
ворожої, однак із доступним від
починком, непоганим сервісом 
та цікавою культурою. 

Щодо базару, то туристичні 
центри тут ні в чому не пере
вершують головні торговельні 
точ  ки планети. Так, є райони 
для російськомовних туристів, 
для яких шопінг у Туреччи-   
ні – найдешевший варіант за
кордонного відпочинку. Але 
порівняно з, наприклад, тією 
самою Венецією Стамбул чи 
Анталія є доволі скромними 
«базарами».

Стосовно дівчат. «Мати дру -
жину-білявку дуже дорого», – 
казав турецький бізнесмен, що 
сватався до української вченої. 
Мати красивих дітей і гарну 
жінку з блакитними очима та 
світлим волоссям – це майже на
ціональна мрія, бо світлі волосся 
та очі в Туреччині, як, до речі, й 
на Кавказі, є свідченням аристо
кратичного походження.

Якщо дівчина не відмовляє 
собі у відвертому вбранні й ви
ходить у такому вигляді у схід
ний мегаполіс, треба бути гото
вою до всього. Одну мою зна
йому кілька років тому намага
лися викрасти там – зазвичай 
це роблять для перепродажу в 
борделі Європи. Але все зале
жить лише від поведінки. Про

сто не кожен український чоло
вік має сміливість запропону
вати секс незнайомій жінці в 
короткій спідниці та з відкри
тим декольте, а для турків це не 
проблема. Як не проблема ба
гато і гарно розмовляти.

До речі, ніхто не скасовував 
оспіваної ще лордом Байроном 
турецької толерантності до го
мосексуалізму та традиції «те
лак» (парубків-масажистів у 
лазнях-хамам) і «бача» (перео
дягнених у жіночі костюми 
хлопців, виконавців еротичних 
пісень). У текстах XVIII–XIX 
сторіч збереглося чимало свід
чень щодо їхніх великих заро
бітків і прайсів послуг. Адже і 
високу платоспроможність у 
мусульманській країні переду
сім мали саме чоловіки. 

Щодо ворожості. Так ста
лося, що саме Туреччина на 
рівні масової підсвідомості є 
для багатьох українців небез
печною. Утім, якщо не вихо
дити в поведінці за межі ро
зумного, поважаючи територію 
своєї подорожі, вона буде без
печною для мандрівника на
віть у найекстремальніших 
про  вінційних районах. Це кра
їна толерантності, інтелігенції, 
історичного спадку стародав
ніх цивілізацій та одна з голо
вних держав сучасного євро
пейського мистецтва. Країна, 
більшість населення якої пові
рило б у, здавалося б, утопічну 
ідею, що Туреччині треба всту
пати до ЄС. 
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Бурлакова

Андрій  
Дуда

Вікторія  
Матола

Дмитро 
Губенко

МОВА ПОРяДНОСТІ
Моя улюблена викладачка філо
софії, учениця Мераба Мамар
дашвілі Валентина Олександрів-
 на мала репутацію російсько
мовної лібералки й ідейної су
противниці націоналістів. Я, як 
український націоналіст, не був 
для неї винятком. Тож коли 
жартома сказав, що сподіваюся 
через багато років не зустрітися 
з нею на барикадах, та іронічно 
парирувала: «Если вы думаете, 
что я буду тогда старенькой и не 
приду, то глубоко ошибаетесь». 
А вже нещодавно, під час мі
тингу на підтримку української 
мови, подумалося: цього разу ми 
були б із нею по один бік бари
кад. Адже мені легше уявити ін
телігентну Валентину Олексан
дрівну з гаслом «Я русская, но я 
за мову», аніж із триколором су
сідньої держави серед гопників, 
маргіналів і бандитів. 

УРОКи ТОЛЕРАНТНОСТІ
Багато років уболіваю за один 
із київських клубів. Намагаюся 
підтримувати команду й на виїз
них матчах. Якось після гри в 
Луганську, очікуючи прибуття 
потяга, ми з друзями вечеряли у 
привокзальному кафе. За сусід
нім столиком сиділи хлопчик 
років 10 з татом. «Диви, – рап
том сказав батько малому, усмі
хаючись до нас. – Це справжні 
вболівальники, за сотні кіломе
трів приїхали підтримати свій 
клуб! Насіння не лущили, в дуд-
 ки не дуділи… Молодці». Син 
недовірливо подивився на нас, 
потім на нього: «Але ж вони не 
за «Зорю»!» Запала тиша. Та за 
хвилину тато знайшов залізний 
аргумент. «Ти любиш «Челсі»? – 
спитав він малого. «Так», – від
повів хлопчик. «Фанати «Челсі» 
теж не за «Зорю», – запевнив 
луганчанин.  

СУСІДи В ТЕАТРІ
Київський театр імені Лесі Укра
їнки знову потішив цікавим сю
жетом, шквалом сміху та хепі-
ендом. Однак традиційно від пе
регляду відволікали сусіди по
ряд. Хоча вже не шарудінням 
упаковки з-під чипсів, телефон
ними дзвінками чи хропінням. 
Людська й професійна цікавість 
періодично примушувала по
глядати в їхній бік, аби переко
натися, що це справді доця 
Леді Х. Ба більше, хотілось упев
нитися, що колеги з жовтуватої 
газетки «накопали» правду про 
її нову пасію. Зовнішність моло
дика в театрі таки відповідала 
поширеним у ЗМІ фото. Але за
кохані тримання за руку та пе
решіптування нагадали, що во-
ни також мають право на осо
бисте життя. Решту часу так і хо
тілося вберегти їх від допитли
вих поглядів навколо. 

Дмитро 
Вовнянко

ПРОФЕСІйНІ СВяТА
Цікава річ – професійні свята. 
Був майстром на заводі – мене 
вітали з Днем металурга. Ре
монтував верстати в підряд
ній фірмі – відзначали День 
машинобудівника. Весело ви
йшло в період, коли проекту
вав меблі. Дня мебляра немає, 
тож представники цього фаху 
святкують День працівника 
лісової промисловості. Тру
дився в телекомунікаційній 
компанії – приймав вітання з 
Днем радіо, телебачення та 
зв’язку. Усе це не враховуючи 
власне професійного свята – 
Дня механіка. Вітати продо
вжують іще й зараз, мовляв, 
як колишнього. Чи не через 
таку кількість попередніх фа
хових святкових дат недавно 
мене поздоровляли ще й із 
Днем журналіста? 

ІНФОРМАЦІйНий РЕСУРС
Прочитав у польському часо
писі про групу каналів Russia 
Today. Якщо вірити автору, 
сьогодні в цій пропагандист
ській машині працює близь  ко 
2 тис. осіб, а торік на її функ-
ціо нування з російського бю
джету було виділено 11,4 млрд 
руб. (приблизно 2,9 млрд грн). 
2012-го субсидія запланована 
на рівні 9,1 млрд руб., а 2013-го 
– 7,9 млрд руб. (власних мізер
них доходів групи можна не 
брати до уваги). Для порів
няння: бюджет українського 
державного «Першого націо
нального» торік становив 80 
млн грн. На іномовлення, підо -
зрюю, виділені зовсім смішні 
гроші. Дай, Боже, нашому те
ляті вовка з’їсти... 

ТЕПЕР ЦЕ МОЖЛиВО!
Раніше вивозила за кордон ви
користані батарейки, аби ви
кинути їх у спеціальний кон
тейнер для утилізації. І ось по
бачила коробку для них на 
вході в офісний центр, де пра
цюю. Сталося! Нарешті в Укра
їні з’явилося підприємство, яке 
переробляє елементи жив
лення, – львівський завод «Ар
гентум». Віднині обов’язком 
кожного є залишати викорис
тані батарейки в цих контейне
рах (адреси можна нагуглити). 
Хоча краще встановити таку 
урну на робочому місці. А той, 
у кого здійметься рука пожбу
рити їх до звичайного сміт
ника й таким чином забруд
нити 400 л води або 20 м² 
ґрунту, п’ять років не матиме 
хорошого сексу   

Інна  
Завгородня
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