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бачать 
Україну 
іноземці 

Важке сусідство
Войцех Бородзіч-
Смолінський про 
сучасні відносини 
Варшави з 
Вільнюсом

Придністровські «розборки»
Чому Росія в 
самопроголошеній республіці 
порушує кримінальні  
справи проти колишнього 
президента і його оточення
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Юрій Макаров 
про українців 
без рогів

Скільки коштує довіра?
Чому дедалі більші проблеми 
у вітчизняній економіці є 
прямим наслідком 
низького рівня довіри 
українців до влади

Гра, яку у нас 
вкрали
Чим футболу 
загрожує 
олігархізація
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Януш Бугайські про 
виклики, які існують 
для європейських 
країн у зв’язку з 
геополітичними 
амбіціями 
путінської Росії
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Хто лобіює 
підвищення 
мит на імпортні 
авто
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Єгипту «брат-
мусульманин» 
кращий, ніж 
Мубараків 
«сват»

Профілактика бідності
Джон Лукас про 
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корупцію і встановити 
верховенство права, 
маючи обмежені 
ресурси
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серйозно про 
євроінтеграцію 
під пивко
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Мистецтво 
світлописання, 
або як створити 
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Ерккі Баховскі про 
нову Конституцію 
Естонії як початок 
нормального 
життя

Мир чи війна?
Як від суперечностей 
між Польщею та 
Литвою у міжвоєнний 
період виграла 
червона Москва

Із рабів міста в 
екодідичі
Чому десятки 
родин Донеччини 
щороку втікають до 
вимираючих сіл

Відважна українка
Маша Еллсворт про 
те, як влаштована 
«фабрика дитячих 
мрій»

Містична 
карикатура 
російської душі
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Вася Ложкін про 
живопис в інтернеті
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Мішель 
Вівьорка 
про 
футбол і 
расизм

Майданчик 
для єднання
Як футбол 
консолідує 
націю
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Тиждень 
в історії

Армія Наполеона, 
перейшовши річку 
Німан, розпочала 
війну проти Росії

Нацистська Німеччина 
напала на Радянський 
Союз

Центральна Рада 
в Києві ухвалила 
І Універсал, яким 
проголосила 
автономію України

22 червня 1941 року 23 червня 1917 року 24 червня 1812 року

Діяльність українського уряду дедалі більше 
підтверджує народну мудрість про те, що 
«закон як дишло, як повернув – так і ви
йшло». Наприклад, минулого тижня уряд 

ухвалив рішення про реорганізацію Укртрансгазу 
та Укргазвидобування – дочірніх компаній НАК 
«Нафтогаз України» – у відкриті акціонерні това
риства. Формально такий крок мав би посприяти 
виконанню зобо  в’язань, узятих у межах Енергетич
ного співтовариства з ЄС, шляхом посилення про
зорості фінансової діяльності, більшої юридичної 
самостійності учасників ринку. Численні угоди 
між Євросоюзом та Україною передбачали відпо
відну зміну статусу Укртрансгазу, що як оператор 
ГТС є основним реципієнтом європейської фінан
сової допомоги для модернізації «труби». Адже 
контролювати освоєння виділених коштів значно 
простіше, якщо мати справу лише з компанією-
розпорядником, а не системою «мама-дочки», яка 
залишається закритою і всередині якої кошти 
вільно мігрують, а відтак передбачені для рекон
струкції ГТС ресурси могли бути використані в не
цільовий спосіб. У цьому контексті новий статус 
Укртрансгазу, звичайно ж, робить компанію менш 
залежною від Нафтогазу, а отже, теоретично мав 
би розблокувати фінансування від ЄС для модерні
зації газотранспортної системи. Проте історія при
йняття рішень нинішньою владою, які були підпо
рядковані перерозподілу найбільш ласих активів 
на користь наближених до неї олігархів, дає під
стави вважати, що для керівництва ключовим у ре
організації «дочок» Нафтогазу може бути зовсім 
інший, на перший погляд, «побічний» ефект від 
виконання «зобов’язань перед Євросоюзом» – ак
ціонування відкриває шлях для виведення колиш
ніх «дочок» Нафтогазу у власність «придворних». 
Однак окрім найвпливовішої нині серед усіх олі
гархів групи Фірташа – Бойка, яка давно виявляє 
інтерес до активів у газовому секторі, в реорганіза
ції Укртрансгазу та Укргазвидобування може бути 
зацікавлена і «Сім’я» – її бізнес динамічно зростає 
саме за рахунок недорозподілених раніше між олі
гархами активів.

Оксана Петрик

Місія ООН призупинила 
роботу в Сирії через 
ескалацію насильства

У Казахстані 
заборонили трансляції 
матчів Євро-2012 
російською мовою

Військовий трибунал 
Боснії і Герцеговини 
засудив чотирьох сербів 
за масові вбивства на 
терміни від 19 до 43 років

14 червня 15 червня 16 червня

Все для євроінтеграції! Нічого особистого 

НА чАСі|тЕнДЕнЦіЇ тижня
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Всеукраїнський 
православний собор 
у Києві проголосив 
створення Київського 
патріархату

Народився Жан-Жак 
Руссо, французький 
письменник і 
просвітитель

Розпочалася 
Корейська 
війна

25 червня 1950 року 26 червня 1992 року 27 червня 1967 року 28 червня 1712 року

В Енфілді (Англія) 
встановлено 
перший у світі 
банкомат із видачі 
готівки

Да пашлі ви...!
На тлі проведення фінальної частини чемпіонату Євро-2012 в 
Україні градус конфронтації між керівництвом нашої держа
ви та європейськими інституціями наростає. 14 червня депутати 
від Партії регіонів у міжпарламентському комітеті Україна – ЄС 
(Леонід Кожара, Анатолій Кінах, Ірина Бережна, Максим Луць
кий, Олег Надоша) демонстративно покинули його засідання на 
знак протесту проти критичної щодо української влади резолюції, 
у якій зверталася увага на необхідність виконувати попередні ре
комендації Європарламенту та припинити вибіркове правосуддя. 
Перед цим традиційно дипломатичний у висловлюваннях щодо 
офіційного Києва комісар ЄС з питань розширення Штефан Фюле 
відверто заявив, що «ЄС більше не хоче чути жодних пояснень від 
України, а лише дій» на виконання вимог. Водночас, як зазначи
ло джерело Тижня в Європарламенті, у Страсбурзі утверджуєть
ся переконання, що ПР є «додемократичною, себто збудованою на 
жорсткому підпорядкуванні, на звичці силою продавлювати рі
шення, які не влаштовують політичних опонентів».

Іран заявив, що 
готовий відмовитись 
від збагачення урану 
в обмін на паливо 
для своїх АЕС

Теракт у Нігерії. 
Ісламісти підірвали 
три християнські 
церкви, понад 50 
загиблих

Останні матчі у групі D 
на Євро-2012: Україна 
і Швеція залишили 
чемпіонат

17 червня 18 червня 19 червня
Розпочала роботу 
Конституційна 
асамблея  
за участі  
Ющенка

20 червня

Все для євроінтеграції! Нічого особистого 

Поділяй та володарюй
За інформацією джерел Тижня в парламенті, у ПР схиляються до 
необхідності таки знизити прохідний бар’єр принаймні до 3%, щоб 
створити передумови для проходження до ВР партії Наталії Королев
ської «Україна – вперед!» (за даними останнього опитування КМІС, 
вона може отримати до 4,8% серед тих, хто має намір взяти участь у 
виборах), потенційної «правиці» на основі «Нашої України» та УНП 
Юрія Костенка, а також мотивувати до самостійної участі в перегонах 
«Громадянську позицію» Анатолія Гриценка (1,9%), який днями при
єднався до об’єднаної опозиції. Таким чином планується розмити 
склад майбутнього парламенту за рахунок політичних сил, яким буде 
складно домовлятися про спільні дії у ВР з об’єднаними (партії Коро
левської та потенційної «правиці» Ющенка – Костенка у світлі ви
ключення НУ з Комітету опору диктатурі). Крім того, зниження 
бар’єра до 3% (або й 2%) дає шанс на потрапляння до Верховної Ради 
Народної партії Володимира Литвина (2,3% голосів) як потенційного 
союзника ПР і в наступному парламенті.

тЕнДЕнЦіЇ тижня|НА чАСі



Не до «язика»
Хоч би як намагалися маніпулятори на кшталт Вадима Колесніченка 
актуалізувати питання російської як другої державної, українців це 
питання хвилює чи не в останню чергу. Як засвідчило опитування 
соціологічної служби Центру Разумкова спільно з фондом «Демок-
ратичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, до десятки найважливіших 
проблем наші співвітчизники зараховують здебільшого соціаль-
но-економічні, а от статус російської мови у переліку актуальних тем 
значиться аж на 31-му місці. Цікаво, що в період «антипомаранчевої» 
істерії (2005–2007) політичні спекулянти вміли надати питанню ро-
сійської мови певної ваги: 2005-го ним переймалися 8,9% опитаних, 
2007-го – 7,5%, цьогоріч – лише 3,9%.

За даними Центра Разумкова, Фонда 
«Демократичні ініціативи» імені 
Ілька Кучеріва

* Відповідаючи на запитання: 
«Які теми є актуальними 
особисто для вас?» – 
респонденти могли обирати 
кілька різних варіантів

10 НАЙВАЖЛИВІШИХ ПРОБЛЕМ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ*

Подолання 
безробіття

Подолання 
економічної кризи  

51,8%

Підвищення 
зарплат та соцвиплат59%
Зниження цін 
на товари першої необхідності

Соціальний захист 
малозабезпечених громадян

51,5%

43,3%
1

2

3

4

5

40%Поліпшення 
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693 млн грн $15 млрдЛише 3% українців
вірять у чесні парламентські вибори. 
Дані опитування Центру Разумкова і Фон-
ду «Демократичні ініціативи» 

Таку суму виділив уряд на розвиток до-
нецького аеропорту. Прикметно, що фі-
нансування відбувається «в межах підго-
товки до Євро-2012»

необхідно для утеплення вітчизняних 
багатоповерхівок. 
Дані IFC «Енергоефективність у 
житловому секторі України»

АНАТОЛІй ГРиЦЕНКО
з опозиціонерами
Його партія «Громадян-
ська позиція» увійшла 
до лав КОД.

5 ОБЛиЧ МАйЖЕ СЕРйОЗНО

ГРОМАДСьКА ДУМКА

СЕРГІй ТУЛУБ
русифікувався
Делегація з 60(!) осіб 
від Черкащини на 
чолі з головою ОДА 
взяла участь у що-
річному фестивалі 
російської культури 
«Наше наследие» 
у США.

ВІКТОР ПОНТА  
плагіатор?
Румунського прем’єра 
звинувачують у пла-
гіаті під час напи-
сання дисертації. У 
травні через схожі 
закиди пішов у від-
ставку міністр освіти 
країни.

СЄРґЄй МАВРОДІ
знову банкрут
Будівничий піраміди 
«МММ-2011» ви-
знав, що дальше 
існування проек-
ту є неможливим, 
однак пообіцяв 
відродити його 
у вигляді «МММ-
2012».

ВІКТОР ЮщЕНКО
у своїй стихії 
«Наша Україна» йде на вибори 
окремо на чолі з екс-
президентом. Пар-
тію виключили з Ко-
мітету опору дикта-
турі. Голова фрак-
ції НУ–НС звинува-
тив Ющенка в роботі 
на владу.

Євроінтеграція під пивко
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Не до «язика»
Хоч би як намагалися маніпулятори на кшталт Вадима Колесніченка 
актуалізувати питання російської як другої державної, українців це 
питання хвилює чи не в останню чергу. Як засвідчило опитування 
соціологічної служби Центру Разумкова спільно з фондом «Демок-
ратичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, до десятки найважливіших 
проблем наші співвітчизники зараховують здебільшого соціаль-
но-економічні, а от статус російської мови у переліку актуальних тем 
значиться аж на 31-му місці. Цікаво, що в період «антипомаранчевої» 
істерії (2005–2007) політичні спекулянти вміли надати питанню ро-
сійської мови певної ваги: 2005-го ним переймалися 8,9% опитаних, 
2007-го – 7,5%, цьогоріч – лише 3,9%.

За даними Центра Разумкова, Фонда 
«Демократичні ініціативи» імені 
Ілька Кучеріва

* Відповідаючи на запитання: 
«Які теми є актуальними 
особисто для вас?» – 
респонденти могли обирати 
кілька різних варіантів

10 НАЙВАЖЛИВІШИХ ПРОБЛЕМ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ*
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70%$40 за барель
може коштувати нафта восени 
цього року. Прогноз The Foreign 
Policy. Це загрожує режиму Путіна 
та близькосхіднім монархіям

такою є різниця між сукупним 
доходом на душу населення в 
різних регіонах України

Я
кщо вірити заявам президента, прем’єра, міністра закор
донних справ, коротше кажучи, всіх регіоналів, то Україна 
успішно просувається в бік Європи. Звичайно, з Межигір’я 
чи з тієї ж таки вулиці Грушевського світ роздивитися не 

вельми легко, але часом здається, що зв’язок утрачено навіть не 
між Україною і ним, а між півкулями в окремих головах. Так, від 
однієї людини можна почути взаємосуперечливі заяви: ще у трав
ні Микола Азаров у Брюсселі (де не презентуєш альтернативної 
реальності людям у вічі) визнавав, що труднощі у відносинах між 
Україною і Європейським Союзом є, але вони мають тимчасовий 
характер. Через місяць на харківському телебаченні прем’єр уже 
розповідає про те, що темпи євроінтеграції пришвидшилися, та й 
узагалі вони визначаються «реальною роботою в країні».
На ділі ж правляча партія, на відміну від заяв своїх очільників, ба
читься не настільки впевненою, як їй хотілося б. Як інакше пояс
нити демарш депутатів Партії регіонів у Європарламенті (див. 
стор. 7). Надто вже важко «обраним» від української політики 
вести справу з непоступливими європейськими депутатами, які з 
«понятіями» дружити не хочуть. Набагато легше налаштовувати 
«європейські зв’язки», закладаючись, як це робив Азаров, зі швед
ськими фанами на пиво. Чомусь такі примітивні загравання з єв
ропейцями дають українським урядовцям підстави стверджува
ти, що це і є реальне партнерство зі Швецією. Водночас наші ви
сокопосадовці вдали, що не помітили заяви міністра закордонних 
справ тієї ж таки держави, Карла Більдта: Стокгольм вважає про
цес євроінтеграції Києва зупиненим.
«У нас політв’язнів немає», – по-радянськи не втомлюється пере
конувати Микола Азаров тих, хто їх таки бачить: ПАРЄ, Білий дім, 
іноземних уболівальників, німецьких політиків, які нагадують сві
тові про українських політв’язнів плакатами під час футбольних 
матчів Євро-2012... Усе це не українське ноу-хау, а стара «добра» 
більшовицька школа: СРСР декларував миролюбність і водночас 
підтримував зброєю усі комуністичні режими, виносив на прапор 
народовладдя й проводив безальтернативні вибори, проповідував 
рівноправ’я і «підгодовував» партноменклатуру в спецрозподіль
никах. Совок рулить.

Клеопатра Пироженко
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КОРОТКО ПРО ВиБОРи

Євро з ними
Повторні вибори до парламенту Греції, які від
булися 17 червня, принесли перемогу правоцен
тристській партії «Нова демократія» (29,66% голо
сів). Це на 10,8% більше, ніж вона набрала у трав
ні. Утім, ліворадикальна коаліція СІРІЗА теж по
кращила свій результат і знову посіла (із 26,89%) 
друге місце. На третьому (12,28%) – соціалісти з 
партії ПАСОК. До 
складу нової коалі
ції ввійш  ли «Нова 
демократія», ПА
СОК та «Демокра
тичні ліві» (молода 
партія, яка набра
ла 6,26% голосів). 
Прем’єр-міністром 
став лідер партії-
переможниці Анто
ніс Самарас. Новий 
уряд планує про
довжити переговори щодо надання Афінам фі
нансової допомоги з боку ЄС та МВФ. Лідер бло
ку СІРІЗА Алексіс Ципрас, який відкидає будь-які 
домовленості з кредиторами, відмовився брати 
участь у переговорах щодо формування коаліцій
ного уряду, його політична сила зосередиться на 
опозиційній діяльності. Світові фондові та валют
ні ринки позитивно відреагували на перемогу на 
виборах у країні політичної сили, що підтримує 
заходи економії й не хоче виходу із зони євро.

Соціалістична Франція 
Іще одні парламентські перегони, що заверши
лись того ж таки 17 червня у Франції, посилили 
позиції нового президента Франсуа Олланда; те
пер він матиме переконливу ліву більшість у Се
наті й Національних зборах. Його Соціалістична 
партія виборола 280 місць із 577. «Рожеві», себ
то соціалісти та їхні союзники з Лівої радикаль
ної партії та «Різних лівих», сформують проуря
дову більшість із 314 депутатів. Друга за чисель
ністю фракція поміркованих правих, або «бла
китних», об’єднує 229 осіб. До цієї політичної 
групи, що стане провідною опозиційною силою, 
потраплять члени партії екс-президента Сарко
зі «Союз за народний рух», депутати від «Ново
го центру», Радикальної партії та «Різних пра
вих». Водночас популістський Лівий фронт, що 
включає комуністів та інших ультралівих, про
вів до нижньої палати лише 10 осіб, яких не до
сить, щоб сформувати власну фракцію. Зага
лом депутатський корпус Франції оновився на 
40%. Лівий уряд, а затим іще й лівий парла
мент, що стають до дії в республіці, вписують
ся в загальну європейську тенденцію. Бельгія і 
Данія, Австрія і Румунія, Словаччина й Кіпр та
кож нещодавно переобрали владу, поміняв
ши правих керманичів на лівих. Гіпотетично  
у французької дипломатії з’являється амбітна 
нагода сфор  мувати лівоцентристську вісь у Єв
ропейському Союзі, щоб упевненіше почуватися 
під час фінансових самітів.
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Ф
ілософи називають його 
турбулентністю тіла, ан
тропологи – волею ніг, 
психологи – задоволен

ням бажання, соціологи – соці
альним і культурним феноменом, 
а митці – пошуком визнання. Усі 
ці означення належать наймасо
вішому виду спорту на планеті – 
футболу. Відтоді як гра зі шкіря
ним м’ячем за принципом вірусу 
поширилася у світі, культура 
останнього суттєво змінилася. 

Fair play 
Причина надзвичайної популяр
ності футболу в Старому світі ко
ріниться в засадничих елементах 
європейської культури та цивілі
зації, в основі якої лежать прин
ципи індивідуалізму, особистої 
свободи, рівності, змагальності та 
конкурентності. Саме в цій грі єв
ропейці віднайшли культурний 
код, який виражав особливості їх
нього менталітету та способу 
життя і якнайточніше відповідав 
тілесним і духовним запитам.  

Перетворившись на масовий 
вид спорту, футбол виконував 
водночас демократичну функцію 
в суспільствах, сприяючи соціаль
ній, етнічній, расовій, релігійній 
чи політичній емансипації. Зна
чною мірою це зумовлювалося 
стартовими умовами футболу: 
грати зі шкіряним м’ячем можуть 

усі охочі незалежно від кольору 
шкіри, віросповідання, соціаль
ного та етнічного походження, 
економічного статусу, політичних 
переконань. Донедавна тут не 
було жодних ієрархій, а вирі
шальну роль відігравали лише фі
зичні дані, індивідуальні та ко
мандні якості. Кожен мав шанс 
здобути перемогу.      

Водночас украй важливою в 
модерних урбаністичних суспіль
ствах стала соціальна функція 
цього виду спорту. Футбол поши
рився в Англії насамперед за
вдяки поєдинкам між різними 
колективами (студентами, робіт
никами, селянами, представни
ками релігійних громад, сіл та 
містечок), виступаючи своєрід
ною формою їхнього прими
рення та єднання. Ця традиція 
до сьогодні зберігається на Бри
танських островах. Саме з таким 
наголосом відбувалося поши
рення гри зі шкіряним м’ячем на 
континенті після Другої світової 
війни, сприяючи подоланню су
перечок і конфліктів, пошуку 
консенсусу у відносинах між єв
ропейськими народами. Симво
лічно, що рішення започатку
вати футбольний чемпіонат Єв
ропи було прийнято за два роки 
до укладення Римських угод, які 
заклали підмурівок об’єднаного 
континенту.      

Водночас разом із формуван
ням культури й осередків вболі
вання футбол поступово перетво
рився на важливий елемент соці
альної комунікації. На стадіонах 
люди спілкуються між собою, об
мінюються емоціями, демонстру
ють спортивні пристрасті, гурту
ються на підтримку своєї ко
манди, виплескують негатив. Фут
бол так міцно вкорінився у євро
пейську культуру і традицію, що 
сьогодні неможливо без нього уя
вити існування багатьох країн. 
Особливо вражає культура вболі
вання, зокрема в Англії, де матчі 
навіть за участю команд із ниж
чих дивізіонів активно відвідують 
місцеві шанувальники футболу. 
Саме такі локальні осередки фа
нів стали у Західній Європі еле
ментами громадянського суспіль
ства.    

Футбол є соціальним стабілі
затором і забезпечує каталізацію 
агресії. Вияви хуліганства, расиз-
 му та ксенофобії на стадіонах, з 
якими часто його асоціюють, не є 
специфічною рисою, оскільки ці 
явища зумовлені чинниками, що 
перебувають поза спортом. Фут
больні пристрасті можуть у пев
ний момент каталізувати ті нега
тивні тенденції, однак сама гра 
притлумлює національні та релі
гійні антагонізми й виступає фор
мою примирення сторін. Винят

Гра, яку в нас вкрали
Футбол відіграє важливу консолідуючу роль у суспільстві, однак 
його майбутньому загрожує олігархізація

Автор: 
Олександр 

Горин 
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ЧЕРЕЗ ЗАСиЛЛЯ ГРОшЕй  
ТА ОЛІГАРХІВ ВІДБУВАЄТьСЯ 
ЕРОЗІЯ ФУТБОЛьНОГО 
ПРОСТОРУ 

Продовження 
теми  

на стор.  
12–20

ком правила є лише ті країни, де 
футбольна культура ще не сфор
мувалася.  

Вболівання за команду також 
сприяє формуванню національ
ної ідентичності, з якою вона асо
ціюються. Наприклад, у Бразилії 
ця гра стала однією з культурних 
форм національного самовира
ження (див. статтю «Поле для 
єднання» на стор. 16).  

 
ЕПОХАЛьНий ЗЛАМ
Водночас глобалізація цього 
виду спорту та перетворення на 
елемент масової культури спри
яли його комерціалізації. Великі 
зрушення у структурі світового 
футболу відбулися у середині 
1990-х років після так званої 
справи Босмана, внаслідок якої 
було дозволено перехід гравця з 
одного клубу до іншого після за
кінчення контракту в старій ко
манді без грошової компенсації. 
Трансфери легіонерів зумовили 
становлення ринку футболістів, 
продаж яких став засобом заро
бітку для власників клубів. 
Своєю чергою, це сприяло олі
гархізації та подальшій комерці
алізації професійного футболу, 
перетворенню його на іграшку 
для багатіїв. Усі ці зміни при
звели до своєрідної революції цін 
як на трансферному ринку, так і 
в розмірах річних зарплат футбо
лістів, які подеколи тепер сяга
ють восьмизначних цифр (див. 
статтю «Футбольна олігархо
номіка» на стор. 12). 

Усі згадані вище процеси при
таманні й українському футболу, 
але, зважаючи на місцеву спе
цифіку (олігархічно-люмпенська 
модель економіки, нерозвинений 
футбольний ринок, низька куль
тура вболівання тощо), вони ма

ють ще більш згубний вплив на 
нього.   

Після Другої світової війни  
у європейському футболі чітко 
окреслилися дві моделі розвитку: 
західна та східна. Першій був 
властивий вільний характер із не
значним втручання держави. У 
другому випадку футбол, як і інші 
види спорту, виконував функцію 
пропаганди, промоції партійно-
бюрократичної машини та її офі
ційної ідеології. Хоча в Радянсь-
кому Союзі, на теренах якого була 
поширена саме друга модель, він 
залишався однією з небагатьох 
територій свободи, а гра не по-
в’язувалася вболівальниками з 
досягненнями партії та уряду  
(у цьому корінилася несумісність 
соціально-культурного коду, пер

вісно закладеного у футболі, із ра
дянською дійсністю, яка не перед
бачала існування людських сво
бод). Однак комуністична верхівка 
всіляко намагалася використову
вати його для демонстрації успіш
ності СРСР як усередині країни, 
так і на міжнародній арені. 

Хоча в пізніші часи існування 
Країни Рад клуби вболівальників 
були майже чи не інститутами 
громадянського суспільства, їхні 
реальні можливості в умовах ко
муністичного режиму виявилися 
вкрай обмеженими: вони ніколи 
не виступали проти радянських 
офіційних цінностей і функціону
вали у визначеному держапара
том периметрі. Після розпаду 

СРСР Україна значною мірою 
успадкувала цю недорозвинену 
модель спорту, в якій місце ра
дянської партійної номенкла
тури, що від імені держави керу
вала спортивними клубами, по
сіли олігархи. 

За прикладом Берлусконі, 
який створив за допомогою іта
лійського «Мілана» своєрідний 
плацдарм для походу в політику, 
наш істеблішмент почав масово 
скуповувати клуби, розглядаючи 
їх як засіб для здобуття політич
них дивідендів та інструмент 
впливу на суспільство. Глобальні 
трансформації останніх десяти
літь – комерціалізація та корпо
ративізація – негативно впли
нули на розвиток національного 
футболу. Постання ринку легіоне
рів в українських реаліях завдало 
серйозного удару по вітчизня
ному футболу з його традиціями 
клубного виховання та підго
товки молодих виконавців. Змен
шилася роль футбольних дитячих 
шкіл, погіршуються перспективи 
(через засилля «гастролерів» аж
ніяк не першого сорту) онов
лення професійних команд, ніве
люється вплив аматорського та 
напівпрофесійного футболу, по
слабилася його соціокультурна 
функція в суспільстві. Результати 
цього диктату олігархів найвираз
ніше виявляються в матчах за 
участю національної збірної.

Виникає загроза ерозії фут
больного простору – «імперії фут
болу», як назвав його французь
кий геополітолог Паскаль Боні
фас, – через засилля грошей та 
олігархів. За цих умов потрібно 
знайти механізми, щоб влада біз
несу і політики остаточно не спо
творили спортивну та соціальну 
функції гри мільйонів. 
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ЖОДЕН ОЛІГАРХ НАВІТь  
НЕ ГОВОРиВ ПРО 
НЕОБХІДНІСТь СТВОРЕННЯ 
СУТО УКРАїНСьКОї КОМАНДи

11 
червня за півтори го
дини до стартового 
матчу збірної України 
проти Швеції на Євро-

2012 на одному з перехресть по
руч із НСК «Олімпійський» пі
шохідну зебру перетинає ав
тівка з несподіваним екіпажем 
– президентом київського «Ди
намо» Ігорем Суркісом за кер
мом, власниками дніпропет-
ровського «Дніпра» й харків
ського «Металіста» Ігорем Ко
ломойським та Олександром 
Ярославським у салоні. То лише 
на людях вони непримиренні 
опоненти. Хтось наївний після 
їхніх публічних висловлювань 
навіть подумає, ніби вони воро
гують. А насправді – бавляться 
у футбол, наче діти в «Монопо
лію». Свою діяльність назива
ють мало не доброчинною. 
Проте, як і на монополізованих 
ними ринках, українські олі
гархи так само монополізують 
футбол. Думки вболівальників, 
звісно, ніхто не питає.

ФУТБОЛьНІ ІГРАшКи
Згідно із класичною європей
ською моделлю, футбольний 
клуб – це структура на кшталт 
акціонерного товариства від
критого типу. Більшість акцій у 
ньому належить уболівальни
кам. Щоб стати співвласником, 
достатньо заповнити анкету й 
сплатити внесок. Саме за таким 
принципом досі функціонує іс
панська «Барселона». Вболі
вальники клубу дістають право 
голосу на щорічних перевиборах 
його президента й можуть тим 
самим впливати на внут рішні 
процеси.

Та поступово ця практика від
ходить у минуле. Точкою нового 
відліку став липень 2003-го, коли 
російський олігарх Роман Абра
мовіч придбав конт роль ний па
кет акцій лондонського «Челсі». 
Це було щось абсолютно нове, не 
до порівняння з діяльністю Сіль
віо Берлусконі в «Мілані» від 
кінця 1980-х. Доти діяв ліміт на 
кількість легіоне рів у команді (не 

більш ніж три на полі), й це обме
ження слугувало стримувальним 
фактором. Річ навіть не в тому, 
що на британський футбольний 
ринок прийшли небачені досі 
гроші, й одна людина, маючи не
обмежені фінансові можливості, 
почала скуповувати найкращих 
гравців за страшенні суми. І на
віть не в тому, що після тих без
думних покупок ціни на абсо
лютно посередніх футболістів під
скочили до небувалих висот. 
Абрамовіч створив прецедент під 
умовною назвою «футбольна 
іграшка». Найбільші грошові 
мішки світу побачили, що гра 
«футбольний менеджер» існує не 
тільки в комп’ютерному варіанті. 
Стаючи власником того чи того 
клубу вони можуть переслідувати 
різну мету, наприклад, банально 
«відмити» ту частину своїх дохо
дів, які, скажімо так, були виве
дені з-під оподаткування (багато 
клубів приховують фінансову 
звітність, не афішують реальних 
зарплат футболістів, їхніх транс
ферів). Натомість Абрамовічу, во
чевидь, також було важливо 
швидко отримати перепустку у 

вищий світ Лондона. А от Берлус
коні небезуспішно використав 
«Мілан» із політичною метою.

Інший російський олігарх, 
Алішер Усманов, викупив конт-
рольний пакет акцій лондон
ського «Арсеналу». Американ
ський бізнесмен Малькольм 
Ґлейзер заволодів «Манчестер 
Юнайтед». Об’єднавши під клуб
ними знаменами футболістів 
збірних усього світу, мільярдери 
перетворили гру на бізнес і тим 
самим убили саму сутність ан
глійського футболу. Вболівальни
кам це не подобалось. Але їх ніхто 
не питав. Під маркою боротьби з 
хуліганами комерційна організа

ція «Англійська прем’єр-ліга» 
фактично винищила сам фанат
ський рух. Не дивно, що тамтешні 
шанувальники шкіряного м’яча 
віднедавна кажуть: «Хочете поба
чити британський футбол – не 
дивіться Прем’єр-ліги».

Найбільший опір цим тен
денціям спробували чинити 
прихильники «Манчестер 
Юнайтед». Створивши трест 
уболівальників клубу, вони на
магалися довести, що команда 
має належати саме їм, а не біз
несменам. На знак протесту 
проти суттєвого підвищення 
цін на квитки тисячі фанатів 
відмовилися продовжувати се
зонні абонементи. Втім, пере
конавшись у безперспектив
ності цієї боротьби, фани ство
рили альтернативний клуб 
«Юнайтед оф Манчестер», 
який виступає в нижчих ан
глійських дивізіонах.

До абсурду ситуацію довели 
нові власники іншого ФК з того 
самого міста «Манчестер Сіті». 
Відтоді як 2008-го команду 
придбала корпорація «Абу-Дабі 
Юнайтед Груп» на чолі з шей
хом Мансуром, на футбольні 
трансфери було викинуто £987 
млн, причому понад половину 
витратив особисто власник. Аби 
переконатися, що це аж ніяк не 
бізнес, а банальна забавка олі
гархів, достатньо порівняти ви
трати на зарплати футболістів із 
прибутками клубу – £390 млн 
проти £365,3 млн.

Поступово спортивна олігар
хоманія охоплює всю Європу. 
Настільки, що фанати Старого 
світу об’єдналися під гаслом 
«Against Modern Football» 
(«Проти сучасного футболу»). 
Вони хочуть зарадити засиллю 
легіонерів у командах і наполя
гають на тому, щоб повернутися 
до попереднього ліміту: три іно
земці в основі. Інша вимога – 
зниження зарплат і повернення 
Кубкові чемпіонів його первіс
ного вигляду, коли в головному 
клубному турнірі континенту 
грали тільки переможці.

Футбольна олігархономіка
Засилля бізнесу та політики загрожує розвитку  
національного футболу

Автор: 
Іван 
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Алішер Усманов
Росія
(основний власник )

Андреа 
Аньєллі
Італія

Сільвіо 
Берлусконі
Італія

шейх 
Мансур
ОАЕ

Малькольм 
Ґлейзер
США)

ДОРОГІ ІГРАШКИ
Фінансовий баланс найпопулярніших клубів, які належать олігархам (сезон 2010/2011)

Рейтинг вартості 
українських клубів 
(за версією журналу Fоrbes)

«ЮВЕНТУС»«ЮВЕНТУС»«ЮВЕНТУС» «МІЛАН»«МІЛАН»«МІЛАН» «ЧЕЛСІ»«ЧЕЛСІ»«ЧЕЛСІ»

+£56 млн +£7 млн –£8,8 млн –£67,7 млн –£197 млн –£83,6 млн

«АРСЕНАЛ»«АРСЕНАЛ»«АРСЕНАЛ»

– £6

Роман 
Абрамовіч
Росія

«МАНЧЕСТЕР СІТІ»«МАНЧЕСТЕР СІТІ»«МАНЧЕСТЕР СІТІ» «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

«РЕАЛ» «БАРСЕЛОНА»«ЛІВЕРПУЛЬ»

Фінансовий баланс трьох українських клубів 
у 2011 році (Решта українських клубів свою фінансову 
звітність приховують)

Леонід 
Климов

Олександр
Ярославський

Рінат 
Ахметов

«ЧОРНОМОРЕЦЬ»«ЧОРНОМОРЕЦЬ»«ЧОРНОМОРЕЦЬ»

+1,15 млн грн

«МЕТАЛІСТ»«МЕТАЛІСТ»«МЕТАЛІСТ»

–19,92 млн грн –672,09 млн грн

«ШАХТАР»«ШАХТАР»РШАХТАР

За даними з відкритих джерел

«ШАХТАР» 
(Донецьк)

«ДИНАМО» 
(Київ)

«ДНІПРО» 
(Дніпропетровськ)

«МЕТАЛІСТ» 
(Харків)

«ЧОРНОМОРЕЦЬ» 
(Одеса)

«МЕТАЛУРГ»
 (Донецьк)

«ВОРСКЛА» 
(Полтава)

«ВОЛИНЬ» 
(Луцьк)

«КАРПАТИ» 
(Львів)

«АРСЕНАЛ» 
(Київ)

Вартість клубу

Бюджет клубу 
на сезон – 2011/2012

Основний бізнес
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Рінат 
Ахметов

▼▼▼
Металургія

Ігор 
Суркіс
▼▼▼
Ритейл

Медіа-бізнес

Ігор 
Коломойський

▼▼▼
Металургія

Фінанси

Сергій 
Тарута
▼▼▼

Металургія

Вадим 
Рабинович*

▼▼▼
Медіа-бізнес

Костянтин 
Живаго
▼▼▼

Металургія
Фінанси

Василь 
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*До фінансування клубів можуть мати стосунок структури Ігоря Коломойського
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УКРАїНСьКий 
ІНТЕРНАЦІОНАЛ
Утім, на ці заклики ніхто не 
реагує. Зокрема, і в Україні. 
Звісно, суми в нашому футболі 
крутяться не такі захмарні. 
Офіційний річний бюджет до
нецького «Шахтаря», яким во
лодіє Рінат Ахметов, перевищує 
$150 млн. У головному місті 
Донбасу першими наслідували 
англійський приклад й фак
тично ліквідували фанатські 
сектори. «Шахтар» уже давно 
перестав орієнтуватися на ві
тчизняних виконавців. Тренер 
команди румун Мірча Луческу у 
своїй книжці «Моя шахтарська 
історія» прямо зазначає, що 
згідно з його тренерською філо
софією українці в цьому ФК мо
жуть грати лише в обороні та у 
воротах. Бомбардирські ролі 
віддані виключно іноземцям, 
насамперед бразильцям. Моти
вація: вони генетично більш 
схильні до технічної гри.

Виходить, хоч би як працю
вала клубна академія, шанс про
битися до першої команди 
«Шахтаря» мають лише гравці 
оборонного плану. Та й лише 
тому, що в українському чемпіо
наті існує ліміт на легіонерів, 
проти якого відкрито виступає 
Луческу. Та оскільки головний 
натхненник цього обмеження 
Григорій Суркіс залишить по
саду президента Федерації фут
болу України вже у вересні й за
мість нього, ймовірно, ФФУ очо
лить ставленик Донецька, кіль
кісний ценз на іноземців може 
зникнути найближчим часом.

Схожої з тамтешньою кон
цепції розвитку футболу дотри
мується й власник харківського 

«Металіста» Олександр Ярослав
ський. Понад те, щоб обійти лі
міт, у слобожанській столиці ке
руються принципом натураліза
ції закордонних спортсменів. 
Упродовж останніх років україн
цями стали серби Дишленкович 
та Девич, а також бразилець Ед
мар. Тривалий час точилися роз
мови щодо надання нашого гро
мадянства сенегальцеві Папа 
Ґуйє.

Показово, що жоден олігарх 
навіть про людське око не гово
рив про необхідність створення 
суто української команди, зо
крема за принципом «Атлетика» 
з Більбао, де впродовж десяти
літь грають виключно спортс
мени з баскським корінням. 
Кілька років тому декларував 
такі наміри хіба що власник 
львівських «Карпат» Петро Ди
мінський. Однак балачки так і 
залишилися балачками. За 
останніх півтора сезону львів
ський клуб заполонили друго
сортні найманці, а приблизно 
того самого рівня українці не ма
ють можливості грати й попросту 
йдуть із футболу. І що показово, 
це команда, в якій на ключових 
ролях були раніше наші співвіт
чизники; тоді вона двічі поспіль 
посідала п’яте місце в чемпіонаті 
України й доб ре заявила про себе 
в єврокубках. Нинішній «карпат
ський» інтернаціонал ледве 
утримався в елітній лізі.

ДАНиНА МОДІ
Зрештою, якщо власники «Шах -
таря» й «Металіста», не дотри
муючись національних інтере
сів, бодай мають чітку страте
гію клубного розвитку, то ре
шта команд не можуть похизу
ватися ні тим, ні тим. Вітчиз
няні олігархи сприймають фут
бол швидше не як гру, а як да
нину моді. В нинішніх україн
ських реаліях бути мільйоне
ром і не мати команди, наче 
ознака поганого тону. Одначе, 
купивши її, багатії не завжди 
тямлять, що з нею робити й на
віщо вона їм узагалі потрібна. 
Як наслідок – стихійний ме
неджмент, відсутність чітких 
принципів формування складу 
і стратегії клубного розвитку.

Однак, відкати – це біда 
всього сучасного спорту, й не 
лише в Україні. Своєрідність на
шого футболу полягає в тому, 
що він розділений за сферами 
впливу на дві умовні групи. Щоб 

їх окреслити, достатньо приди
витися до списку телевізійних 
пулів під час матчів української 
Прем’єр-ліги. Ігри однієї групи 
показують на каналі «Футбол» 
Ахметова, другої – на «2+2» Ко
ломойського. Насправді коман-
 ди не просто розподілені за 
трансляційними гілками – вони 
безпосередньо пов’язані одна з 
одною. 

Окрім дніпропетровського 
«Дніпра», структурам Ігоря Ко
ломойського приписують фінан
совий контроль іще й над криво
різьким «Кривбасом», луцькою 
«Волинню», київським «Арсена
лом», львівськими «Карпата-
 ми». Крім того, його «Приват
Банк» є генеральним спонсором 
київсь кого «Динамо». На додачу 
компанія групи «Приват» Ігоря 
Коломойського утримує першо
лігового «Нафтовика» з 
Охтирки.

Деякі джерела стверджують, 
що структури Ріната Ахметова 
сприяють маріупольському «Іл
лічівцю», луганській «Зорі», 
ПФК «Севастополь».

Аби запобігти корупції у фут
болі, зокрема договірним мат
чам, у регламенті УЄФА пропи
сано пункт, згідно з яким одна 
людина чи структура не може 
володіти більш ніж однією ко
мандою. Не в країні, а на конти
ненті. Однак УЄФА чомусь за
криває очі на монополізацію 
футболу в державі, яка приймає 
фінальну частину Євро-2012. Чи 
варто дивуватися цьому в умо
вах, коли зі спорту чимдалі затя
тіше ліплять бізнес, забуваючи 
про власне змагальну складову й 
некомерційні принципи?

Звісно, можна парирувати, 
мовляв, Ахметов своїм коштом 
побудував суперсучасний стаді-
 он у Донецьку, Ярославський – 
у Харкові, Климов – у Одесі. Усі 
вони, як і Суркіс у Києві, ство
рили найкращі в Європі трену
вальні бази. Та чи не показово, 
що, попри ілюзорні й ситуативні 
успіхи окремих клубів у єврокуб
ках, наша збірна бачиться слаб
шою за свій склад другої поло
вини 1990-х, початку й середини 
2000-х років, коли олігархи 
лише починали поглинати ві
тчизняний футбол. Зрештою, за 
весь час «стрімкого розвитку» 
цієї сфери в Україні після Шев
ченка не з’явилося жодної зна
кової особистості світового 
рівня. 

ЦиТАТА 
Тобаяс Джоунс. Потаємне серце Італії  
(«Темпора», 2012)

«Берлусконі – зразковий олігарх. Він 
став власником ФК «Мілан» у 1986 
році і врятував його від банкрутства. 
За офіційною агіографією II Cavaliere, 
це було здійснення його дитячої 
мрії... Досягнення берлусконівського 
«Мілана» вражаючі. За 15 років його 
керівництва «Мілан» здобув у загаль-
ному 18 трофеїв: Scudetti, європей-
ські кубки, суперкубки, інтерконти-

нентальні кубки...  Звісно, як і всюди, були дві сторони 
медалі: епічний успіх футбольного президентства Бер-
лусконі – на противагу дивним фінансовим справам, 
які він таємно робив і в яких його звинуватили. Берлус-
коні займався цією аферою, бо так багато людей були 
засліплені успіхом, мало хто думав про скандали, і 
тому вже не вперше в італійській історії він відкрито 
прагнув поєднати політику і футбол».
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СиСТЕМА 
ВІДКАТІВ  

І ГАСТРОЛЕРи
Оскільки в 
більшості 

українських клубів 
кадрова вертикаль 
підготовки молоді 

або повністю 
відсутня, або 

майже не 
спрацьовує, 

команди 
комплектують 

методом 
найменшого 
спротиву за 

рахункок дешевих 
другосортних 
легіонерів, на 

контрактах яких за 
допомогою 

відкатів 
заробляють і ті, хто 
їх продає, і ті, хто 

виступає 
ініціатором 

купівлі. 
Найдивовижніше, 
що такі схеми раз 

по раз 
використовують як 

скаути команд-
аутсайдерів, так і 

селекціонери 
лідерів. Отож не 

варто дивуватися, 
коли у провідних 

колективах 
з’являються 

«гастролери» рівня 
Дуду, Леандро 

Алмейди чи 
Фаркаша.
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Ф
еномен футболу як 
найпопулярнішого ви -
ду спорту на планеті не 
вичерпується лише йо -

го масовістю й культурою вбо
лівання. Він, окрім іншого, має 
потужний потенціал національ
 ної консолідації та примирен
 ня, формування й посилення 
відповідної ідентичності.

БиТВи ТиТАНІВ
Цей дивовижний вимір гри у 
шкіряний м’яч особливо яск -
ра во проявляється під час мат
чів національних збірних на 
міжнародних турнірах. Тоді в 
одному пориві під прапором 
країни об’єднуються шануваль
ники різних клубів, представ
ники відмінних політичних та
борів, релігійних громад, регіо
нів, національностей, рас, соці
альних верств, вікових катего
рій та статей. Під впливом фут
больного національного запалу 
примирюються між собою во

роги, забуваючи на мить про 
вчорашні сварки та непорозу
міння; вболівальники свого 
клубу скандують одні й ті самі 
гасла, співають національний 
гімн разом із фанатами опонен
тів; бідні вболівають поруч із 
багатими; християни розміщу
ються в секторах разом із мусу
мальнами й атеїстами. Всіх 
згуртовує підтримка своєї фут
больної команди, яка певною мі
рою уособлює цілу націю, а її 
гра – представництво держави 
на міжнародній арені. Вболі
вання за збірну супроводжу
ється народними видовищами зі 
співами, танцями, різноманіт
ними розвагами, масовим єд
нанням навколо державних ат -
рибутів (прапора, гімну, герба).

Психологи давно помітили 
той факт, що футбол певною мі
рою сублімує бойові дії. Пере
мога національної збірної у грі з 
країною-суперницею, протисто
яння з якою має насамперед іс

торичне підґрунтя, цілком зі
ставна зі звитягою в битві, а ви
граш у міжнародному чемпіо
наті – з тріумфом у великій ві
йні. Водночас футбольну по
разку нерідко сприймають як 
національну катастрофу. До та
кого роду поєдинків, які відлу
нюють історичними баталіями й 
міждержавним суперництвом, 
можна віднести матчі між збір
ними Нідерландів та Німеч
чини, Франції і Англії, Ірландії 
та Англії, Ірану й Іраку, Грузії та 
Росії, України та Росії тощо.

ЕФЕКТ КАРНАВАЛУ
У період формування націй і на
ціональних держав спорт пере
творився на один із найпотужні
ших символічних інструментів 
відчуття належності до певного 
суспільства, виокремлення його 
з-поміж інших. Утвердження 
футболом своєї монополії як 
найпопулярнішої гри ХХ сто
ліття супроводжувалося його 

Автор:  
Олександр 

Пагіря

Попри глобалізаційні тенденції, футбол залишається потужним 
інструментом консолідування нації

Поле для єднання

КУЛЕС. 
Уболівання за «Барсу»  
супроводжується 
спалахами 
каталонського 
патріотизму
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на  ціоналізацією. Тоді він посів 
одне із ключових місць у вира
женні спортивної національної 
ідентичності багатьох народів.

Яскравим прикладом поєд
нання футболу та національної 
ідентичності стала Бразилія. У 
цій постколоніальній країні фор
мування свідомості нації у 
ХХ столітті відбувалося саме че
рез спортивні змагання. У 1930–
1950-х роках тамтешні інтелекту
али й журналісти віднайшли у 
грі своїх футболістів національне 
коріння, яке брало початок від 
тубільного метисного фольклору. 
Вправні тілесні рухи й техніка 
бразильців значною мірою за
вдячували капуейрі – бойовому 
мистецтву, яке демонстрували з 
елементами танцю, акробатики, 
гри та музичним супроводом ко
лишні південноамериканські 
раби. Аналогія з музикою і хорео
графією дала тамтешньому фут
болові легітимність, щоб куль
турно репрезентувати націю, 
адже в цих рисах інтелектуали 
вбачали головні критерії та дже
рела бразильської ідентичності. 
Футбол, який набув масового по

ширення у країні у 1930–1940 ро
ках, поєднав у собі модерні урба
ністичні практики з традицій
ною автентикою африканського 
походження.

Світові успіхи бразильських 
команд, процеси демократиза
ції, професіоналізації та глоба
лізації цього виду спорту спри
яли утвердженню й масовому 
поширенню цієї моделі ідентич
ності. Гра зі шкіряним м’ячем не 
просто перетворилася на гло
бальний бренд країни, вона 
стала важливою складовою на
ціональної свідомості й масової 
культури – своєрідною другою 
релігією бразильців. Будівни
цтво найбільшого у світі стаді
ону «Маракана» («храму фут
болу») 1950 року в Ріо-де-
Жанейро, який уміщував до 10% 
мешканців тодішньої столиці 
республіки, забезпечило нові 
небачені доти можливості для 
соціалізації цього виду спорту. 
Карнавальні мелодії, імпровізо
вані й адаптовані до потреб мат
чів, та ентузіазм фанатів спри
яли укоріненню футбольної 
ідентичності бразильців. Саме в 

їхній країні матчі за участю міс
цевих команд перетворилися на 
справжні народні шоу, які відлу
нювали карнавальною естети
кою та культурою.

Поразка бразильської збір
ної у фінальному матчі з Уруг
ваєм на домашньому чемпіонаті 
світу 1950 року (з рекордною в іс
торії футболу кількістю гляда
чів – 199,8 тис.) стала несподіва
ною і вкрай травматичною для 
колективної свідомості. Бра
зильці сприйняли програш як 
національну трагедію, що було 
яскравим маркером їхнього на
ціонального сентименту, міцно 
зав’язаного на футболі. Водно
час поразка стимулювала досяг
нення успіхів на наступних мун
діалях. Перемоги збірної Брази
лії у 1958, 1962 та 1970 роках за
кріпили у свідомості її громадян 
сильне національне відчуття, в 
якому поєдналася пам’ять про 
гірку мить і про блискучі спор
тивні успіхи. У цей час остаточно 
сформувався особливий стиль 
бразильського футболу, який 
відбив специфічні культурні 
риси країни.

«Три кити, на яких 
раніше будувалася 
національна дер-

жава сьогодні пере-
творилися на чоти-
рьох: територія, на-
селення, уряд та на-

ціональна фут-
больна команда».

Серж Бейнвел, 
шведський 

політолог

Поле для єднання
«БАСКСьКІ ЛЕВИ». 
Гордість за свій 
футбольний клуб 
стала однією із засад 
вираження ідентичності 
жителів Країни Басків
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Тріумф команди ФРН на 
чемпіонаті світу 1954 року віді
грав велику роль у піднесенні 
національного духу західних 
німців після періоду суцільних 
принижень, страждань і спо
кути за наслідки Другої світової 
війни. Саме це стало одним із 
чинників так званого німець
кого економічного дива, яке 
дало можливість республіці 
відновити свою промисловість і 
повернутися до когорти розви
нених країн світу.

На батьківщині професійного 
футболу – в Англії – національна 
збірна та внутрішній чемпіонат 
асоціюються з одним із небага
тьох елементів вияву суто місце
вої ідентичності, розмитої імпер
ським минулим у британській 
наднаціональній метаспільноті. 
Англія, як основний елемент Спо
лученого Королівства, не має 
власного парламенту, паспорта й 
гімну, і вирізняють її найчастіше 
за прапором і футбольною збір
ною, гра якої популяризувала 
той-таки білий стяг із червоним 
хрестом св. Джорджа, оновивши 
його сприйняття в суспільстві. Ра
ніше він переважно асоціювався 
із правими радикальними (поде
куди расистськими) течіями, од
нак використання знамена під 
час уболівання за національну 
збірну часто й чорношкірими гро
мадянами Великої Британії спри
яло формуванню мультикультур
ного образу країни.

Перемога збірної Франції на 
чемпіонаті світу 1998 року в себе 
вдома значно покращила став
лення французів до гравців–ви
хідців із колишніх колоній (тоді в 
команді галлів їх була чи не поло
вина складу), що спричинилося 

до розширення меж нації: до неї 
почали масово зараховувати мі
грантів із колоніальним корін
ням. Це сприяло інтеграції таких 
людей до французького суспіль
ства, котре сприймало їх раніше 
за громадян другого сорту. Що
правда, надалі через великий на
плив мігрантів позитивна тен
денція послабилась, що й при
звело сьогодні до кризи мульти
культурного суспільства.

ЗАПАЛЮЮЧи МІСЦЕВІ 
ПАТРІОТиЗМи
Окремі футбольні команди спри
яють посиленню регіональних 
ідентичностей у межах великих 
національних спільнот. Найяск -
равішим прикладом тут може 
слугувати іспанська «Барсело  на», 
гра якої насамперед символізує 
вияв каталонського націоналізму 
(звідси походить популярний се
ред уболівальників вислів: 
«Барса» – це більше, ніж просто 
клуб») на противагу кастиль
ському централізмові, з яким 
пов’язують мадридський «Реал». 
Довголіт  нє протистояння цих 

двох колективів на футбольній 
арені віддзеркалює картину 
складних етнополітичних відно
син у Королівстві Іспанія.

Водночас спортивним уособ-
ленням баскського націоналізму 
на Піренеях виступає ФК «Атле

тік» (Більбао) – один із найбільш 
титулованих клубів держави, 
який разом із мадридським «Реа
лом» та «Барселоною» за всю іс
торію футболу жодного разу не 
залишав вищого дивізіону кра
їни – «примери». «Баскські леви» 
дотримуються вкрай консерва
тивної політики щодо рекруту
вання своїх гравців (ісп. – кан
тера): футболісти біло-червоних – 
це виключно місцеві спортсмени 
або ті, хто має баскське коріння. 
Така «футбольна автаркія» до
вгий час була елементом націо
нальної гордості жителів Країни 
Басків і забезпечила для іспан
ської збірної чимало відомих фут
болістів. Від моменту заснування 
клубу наприкінці ХІХ століття й 
до падіння франкістської дикта
тури в Іспанії 1975-го вболівання 
за «Атлетік» із Більбао було чи не 
єдиним легальним способом ма
ніфестації баскського націона
лізму, а сам клуб навіть асоцію
вався з Баскською націоналістич
ної партією (БНП).

На Британських островах 
символом валлійського патріо
тизму (на противагу англій
ському) виступає клуб «Кардіфф 
Сіті» – більш ніж 20-разовий во
лодар Кубка Уельсу, одна з неба
гатьох місцевих команд, яка ви
ступає в системі англійських ліг. 
Відтоді, як 1927-го «Кардіфф Сіті» 
виграв кубок Англії (єдиний ви
падок в історії британського фут
болу, коли перемогу здобула не 
англійська команда), змагання з 
клубами титульної нації стало од
ним із найяскравіших чинників 
кристалізування самоідентифіка
ції жителів Уель  су. Найчастіше 
саме на футбольних стадіонах від
бувалося чітке розмежування 

ПЕРЕМОГА НАЦІОНАЛьНОї 
ЗБІРНОї У ГРІ З КРАїНОЮ – 
ІСТОРиЧНОЮ СУПЕРНиЦЕЮ 
ЦІЛКОМ ЗІСТАВНА 
ЗІ ЗВиТЯГОЮ В БиТВІ

ХРАМ 
ФУТБОЛУ. 
Пристрасті на 
найбільшому 
колись 
стадіоні світу 
«Маракана» 
в Ріо-де-
Жанейро 
живлять 
бразильську 
національну 
свідомість
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ІДЕНТиЧНІСТь, ВиЯВЛЕНА У 
ФУТБОЛІ, – НАПРОЧУД ЛЕГКА 
ФОРМУЛА ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ 
шиРОКиМи МАСАМи

двох сусідніх самототожностей. 
Клуб нерідко асоціюється з самим 
Уельсом, оскільки в його атрибу
тиці присутні традиційні еле
менти – кельтський стяг із хрес
том св. Девіда, червоний дракон, 
якого зображено на прапорі 
Уельсу, військовий марш «Лю
дина з Харлеха», що є неофіцій
ним гімном країни. Серед фанатів 
були навіть певні побоювання, 
мовляв, якщо «Кардіфф Сіті» не 
виступатиме в англійській лізі – 
це може послабити почуття вал
лійського патріотизму.

В Азії футбол став ключовим 
чинником в об’єднанні Північ
ного та Південного Ємену в На
родну Демократичну Республіку 
Ємен 1990 року та консолідації 
тамтешньої ідентичності. Вод
ночас йорданський клуб «Аль-
Віхдат» вважають символом па
лестинського націоналізму.

СТАТи КОНСОЛІДУЮЧиМ 
ФАКТОРОМ
Перемоги в радянському чемпіо
наті київського «Динамо» у 
1960–1980-х роках, які перетво
рили його на найбільш титулова
ний клуб СРСР, також сприяли 
виникненню в Україні своєрідної 
місцевої спортивної ідентич
ності, яка, втім, мала досить об
межений характер. Визначаль
ною рисою цього регіонального 
патріотизму, який особливо про
являвся в матчах із москов
ськими командами, було те, що 
він аж ніяк не суперечив радян
ським цінностям. Вболівальники 
уникали висловлювання антико
муністичних поглядів на трибу
нах стадіонів, а покровительство 
фут  болові з боку партійно-
державної номенклатури (осо
бливо у цьому відношенні від
значився «охоронець комуніс
тичного заповідника» в Україні 
Володимир Щер  бицький) спри
яло консервуванню цієї ідентич
ності у спортивній площині. 
Схожу функцію в республіках 
Радянського Союзу відігравали 
також тбіліське «Динамо» та ку
таїське «Торпедо» у Грузії, віль
нюський «Жальгіріс» у Литві, 
ташкентський «Пахтакор» в 
Узбекистані.

Після здобуття незалеж
ності на патріотичні почуття 
українців чи найбільше впли
вали успіхи київського «Ди
намо» на європейській арені. 
Поєдинки між ним та москов
ським «Спартаком» у єврокуб

ках завжди супроводжувалися 
переповненими стадіонами в 
Україні й політичним підтек
стом протистояння.

На базі донецького «Шах
таря» поступово почала форму
ватися регіональна футбольна 
ідентичність, яка стала органіч
ною складовою олігархічно-
люпменської моделі економіки, 
що утвердилась у нашій країні 
на початку 2000-х років. Її ви

значальна риса – сильне по
чуття місцевого патріотизму на 
противагу загальнонаціональ
ному, за якого гра «гірників» 
має більше значення для тутеш
ніх уболівальників, ніж матчі 
збірної. Ці прояви донбаської 
футбольної культури можна 
було спостерігати під час матчів 
нашої національної команди в 
Донецьку. Нонсенс, але незапо
внені місця на «Донбас Арені» 
були навіть під час двох тамтеш
ніх матчів за участі України на 
Євро-2012.

Утім, для більшої частини 
держави консолідуючим чинни
ком все-таки була гра саме збір
ної, яка підсилювала відчуття 
єднання на національному рівні, 
зменшуючи дію клубних корпо
ративізмів. Зокрема, великий 
ажіотаж і зливу патріотичних 
емоцій викликали знову-таки 
поєдинки з росіянами у відбірко
вому турнірі до чемпіонату Єв
ропи-1998. Подібне національне 
піднесення було й під час чемпі

онату світу 2006 року в Німеч
чині, коли команда України ді
йшла до чвертьфіналу, й нині. 
Під час Євро-2012 ми стали свід
ками небаченого досі вияву наці
онального піднесення. Уже в 
матчах відбіркового туру у бага
тьох містах України відбувся сво
єрідний «синьо-жовтий рене
санс»: український прапор запо
лонив стадіони, фан-зони, ресто
рани, паби, крамниці, вулиці; во
дії влаштували автомобільний 
флешмоб на підтримку збірної; 
національний гімн почали спі
вати навіть ті, хто раніше цього 
ніколи не робив.

У той час, коли і влада, і опо
зиція демонструють відверте не
хтування питаннями національ
ної ідентичності, така хвиля 
партіотизму стала справжнім 
феноменом у, здавалося б, атро
фованому українському суспіль
стві. І в цьому сенсі футбол став 
сильним каталізатором націо
нальних почуттів та активізато
ром широкого патріотичного 
руху єднання навколо гри націо
нальної збірної, який виник поза 
політичним контекстом і зна
чною мірою всупереч йому.

Звісно, міцність цієї кон
струкції переважно залежить 
від спортивних успіхів. Зре
штою, футбол обмежений у 
здатності робити якісні зру
шення у свідомості громадян. 
Очевидно, поряд із його стиму
лом потрібні глибші підвалини 
для таких матерій, як націо
нальна спільнота. Та в будь-
якому разі вплив цієї гри на 
ідентичність народу є доволі 
сильним. І у випадку постколо
ніальної країни він, поза сумні
вом, може виконати свою пози
тивну функцію. 

СМЕРТЕЛьНИЙ 
ПОЄДИНОК. 
Протистояння 
київського 
«Динамо» та 
московського 
«Спартака» в 
радянські часи 
підтримувало 
українську 
місцеву 
ідентичність
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Футбол і расизм
П

ерше, що спадає на думку у зв’язку з фут
болом, – це те, що він відверто провокує 
расизм. Там, де цей вид спорту популяр
ний, де в нього грають найширші верстви 

населення і де є мультикультурна спільнота, 
як-от у Франції, часто спостерігаються відкриті 
вияви расизму: кольорових гравців освистують, 

їм кричать образливі слова, їх перекривлюють, 
особливо якщо вони грають за командусупер
ника. А втім, ці тенденції нині ослаблюються. 

Вболівальники зазвичай ідентифікують 
себе з містом, клубом, країною, а іноді з 
расою. Найагресивніші з них можуть 
зганяти свою лють на симпатиках 
команди-су перника, зважаючи на їхнє 
територіаль  не, національне чи расове 
походження, не тільки під час гри, а й за 

межами стадіону. 
Футбол, як стверджують його критики, зокрема 
професор Марк Перельман, – це «емоційна 
чума», що спричиняє різноманітні сплески не
стриманості й відхилення від норми. Гра відбу
вається перед великим скупченням людей, емо
ції дуже швидко опановують юрбами, і часом ви
никає потреба виявити свою зверхність над ін
шими. І тут расистська ідея стає в пригоді агре
сивним фанатам.
Водночас французький експерт Паскаль Боніфас 
зазначає, що футбол є тією сферою колективного 
життя, до якої можна долучитися, якщо маєш для 
цього необ  хідні якості. Тут 
досягаєш успіху завдяки 
своєму таланту і тільки. На 
відміну, наприклад, від по
літичного чи ділового світу 
він цілком відкритий для 
людей різного кольору 
шкіри незалежно від їх
нього національного та со
ціального походження. Та
кий демократизм і відкритість футболу пев
ною мірою навіть непокоять адептів расизму. 
Так, за кілька місяців до Чемпіонату світу з 
футболу 1998 року лідер Національного фронту 
Жан-Марі Ле Пен журився з приводу великої 
кількості чорношкірих гравців у національній 
збірній Франції – команди, яка тоді виборола 
звання світового чемпіона і яку у вкрай позитив
ному сенсі називали в медіа Black-Blanc-Beur 
(чорні-білі-бьори) (бьорами іменують у Франції 
громадян, чиї батьки були іммігрантами з Пів
нічної Африки. – Ред.) 
У Франції футбол не лише відкритий для всього 
«розмаїття». Це також та сфера, де антирасист
ський контроль присутній значно більше, ніж 
деінде. Вияви расизму в цьому виді спорту кара
ються й обмежуються футбольною адміністра
цією, що так само стосується клубів, чиї вболі

вальники на стадіоні є ініціаторами спалахів не
нависті на підставі кольору шкіри. Якщо гравця, 
тренера, менеджера чи арбітра підозрюють у ра
сизмі або толерантності до нього, Французька 
федерація футболу (ФФФ) проводить розсліду
вання і в разі потреби застосовуються санкції. 
ФФФ рішуче бореться з расизмом, про що свід
чать різноманітні просвітницькі заходи, які вона 
організовує та спонсорує. Наприклад, підтри
мала Ліліана Тюрама, одного з творців перемоги 
національної збірної на Мундіалі 1998 року, який 
став жертвою расистських нападів (від чого на
віть потерпали його діти в італійській школі, 
коли він грав за «Ювентус») і який створив фун
дацію з антирасистського просвітництва.   
Футбол є неоднозначним явищем, що водночас і 
сприяє виявам расизму, і бореться з ними. Зважа
ючи на розмитість самого цього поняття, не за
вжди просто сказати, де він починається і де за
кінчується. Свідченням чого, зокрема, є сама ідея 
введення кольорових квот, яка дуже розхитала 
французьку футбольну галактику, а разом із нею і 
громадську думку. У квітні минулого року преса 
писала, що Національна технічна дирекція ФФФ 
розглядає питання про те, щоб відмовитися в 
центрах футбольної підготовки від раніше запро
ваджених квот на чорношкірих чи бьорів, які 
були на користь білих. Головна мета цього ліміту 
полягала в тому, щоб  позбутися практики, коли 
гравців з подвійним громадянством  готували у 

Франції за великі гроші, а 
вони потім  переходили  до 
національних команд Цен
тральної та Північної Аф
рики. Натомість робилася 
ставка на просування  фут
болістів «технічного» про
філю, замість, як сказав 
тренер збірної Франції Ло
ран Блан, «сильних і кре

мезних», себто чорношкірих. Чи є виявами 
расизму такі висловлювання? Або ж згадки в 
інтерв’ю французького соціолога Стефана 

Бода для газети La Monde про «африканський 
тип», «передчасний розвиток» і «ширину плечей 
чорних гравців»? Чи є расизмом по в’язувати колір 
шкіри та стиль гри? Врешті-решт, як свідчать до
слідження, проведені французьким Міністер
ством спорту та ФФФ, зацікавлені учасники рі
шуче заявили про свою категоричну відмову від 
квот, і проблема розсмокталася. Вона продемон
струвала чутливість громадськості до всього, що 
стосується зв’язків футболу й расизму, одночас
ного ризику відхилень та реальної здатності про
тистояти їм. І головне. Попри істерію британської 
преси щодо проявів расизму в Україні, чогось та
кого під час проведення фінальної частини Євро-
2012 ми не побачили. 

ФУТБОЛ  
Є НЕОДНОЗНАЧНиМ 

ЯВищЕМ, щО ВОДНОЧАС І 
СПРиЯЄ ВиЯВАМ РАСиЗМУ, 

І БОРЕТьСЯ З НиМи
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«Паркове місто» відкрило другу чергу
квартира в столицi з функціональністю заміського будинку – це житловий комплекс 

«Паркове місто». комфорт за новим виміром уже відчули мешканці його першої черги, 
яка була введена в експлуатацію у вересні 2009 року.

12 червня за участю заступника голови Ки-
ївської міської державної адміністрації Русла-
на Крамаренка відбулось урочисте відкриття 
другої черги багатофункціонального житло-
вого комплексу «Паркове місто» за адресою 
вул. Вишгородська, 45 – п’ять житлових сек-
цій загальною кількістю 490 квартир. Відтепер 
територія як комплексу, так і парку «кристерова 
гірка» будуть закриті для сторонніх і взяті під ціло-
добову охорону. отже, 8 га зеленої зони перехо-
дять у повне розпорядження мешканців комплек-
су «Паркове місто» та їхніх гостей.

основна ідея комплексу «Паркове місто»: 
місто в місті – місто в парку. Заступник гене-
рального директора uDp Роман Романюк за-
значив: «Це унікальний проект, де половину 
території віддано мешканцям для їхнього ком-
форту. Зелені зони, парки, дитячі майданчи-
ки. Решта території – будинки. У цьому поля-
гають інноваційність проекту, його технологіч-
ність і якість».

другу чергу «Паркового міста» ввели в екс-
плуатацію в заплановані забудовником – ком-
панією uDp – та девелопером проекту – компа-
нією «к.а.н. девелопмент» – терміни. тут вда-
ло поєднуються всі переваги сучасного місько-
го житла й заміського комфорту високого рів-
ня: прекрасний історичний ландшафтний парк 
«кристерова гірка» з каскадом озер, комплекс 
спортмайданчиків просто неба, дитяче містеч-
ко, фітнес-центр, продуктовий і дитячий супер-

маркети, кафе та ресторани, аптеки, відділення 
банків, клініка сімейної медицини, салон краси, 
хімчистка тощо. 

«Паркове місто» – проект масштабний і бага-
топрофільний. його реалізація поділена на кілька 
черг (включаючи будівництво інфраструктурних 
об’єктів). Кожна з них автономна, і будівельні 
роботи на новому майданчику не заважають 
жителям уже зведених секцій. мешканці пер-
шої черги комплексу, введеної в експлуатацію у 
вересні 2009 року, відсвяткували новосілля й гос-
тинно очікують появи нових сусідів. 

Придбавши квартиру в комплексі, поку-
пець отримує можливість безвідсоткової 
розстрочки і привабливу ціну на третю чер-
гу. З просторих терас відкривається чудова па-
норама парку й території комплексу, що пото-
пає в зелені. 

творці проекту – забудовник uDp і девело-
пер «к.а.н. девелопмент» – компанії з бездо-
ганною репутацією на вітчизняному ринку бу-
дівництва та розвитку проектів, відомі своїми 
як успішно реалізованими об’єктами житло-
вої та комерційної нерухомості, так і такими, 
що перебувають у стадії реалізації, – за осно-
ву брали європейський рівень комфорту, між-
народні стандарти якості, підтримку сімейних 
цінностей і здорового способу життя в умовах 
сучасного мегаполіса. успішним втіленням всіх 
цінностей і стала унікальна концепція «Парко-
вого міста». 

Під час проектування і будівництва комплек-
су намагалися врахувати всі нюанси. Прези-
дент компанії «к.а.н. девелопмен» Ігор Нико-
нов сказав: «Людина витрачає на транспортні 
складові по 2 год щодня. Проблема із заторами 
загострюватиметься, так у всьому світі. Вирі-
шили створити те, що дасть можливість узага-
лі нікуди не виходити. Тут є навіть свій бізнес-
центр, про який ми раніше не говорили, він теж 
практично заселений. Більшість людей вина-
ймають офіси просто біля свого будинку».

для тих, кому подобається відпочивати в міс-
ті, завдяки зручній мережі розв’язок із комплек-
су за 15–20 хв можна дістатися до центру міс-
та, за 5–10 хв – до центру масиву оболонь, ве-
ликих торговельно-розважальних комплексів, 
набережної дніпра, гольф-клубу, величезної 
кількості кафе і ресторанчиків. лише 10–15 хв 
забере дорога до природної здравниці києва – 
мальовничої Пущі-Водиці. 

Прогулюючись великою, але надзвичайно 
затишною зеленою територією комплексу, по-
чуваєшся так, ніби перебуваєш у доглянутому 
парку однієї з європейських столиць. охайні га-
зони, тінисті алейки, прогулянкові доріжки, лав-
ки в крислатій тіні дерев, блакитна гладь озер, 
затишні дерев’яні альтанки – у «Парковому міс-
ті» вирує насичене й активне життя.

м. Київ, вул. Вишгородська, 45
тел.: (044) 503-65-33



«Н
у хай хоч наші ді
вчата піднімають 
імідж країни», – 
відгукувалися укра

їнці, почувши перші враження 
іноземних уболівальників, які 
приїхали на Євро-2012. Красиві 
панянки, старовинні будівлі, де
шеве пиво та смачна, хоч і жирна 
їжа – ось що європейці помічають 
насамперед.

Попри те що минуло вже сім 
років відтоді, як Україна скасу
вала візи для мешканців ЄС та 
низки розвинених держав, у нас 
немає великої кількості туристів 
та працівників міжнародних ком -
паній, якими давно не здивувати 
мешканців Найробі, Пекіна, Ам
мана чи Сан-Паулу. Наших спів
вітчизників, як і жителів будь-
якої країни, яка тривалий час за
лишалася закритою, цікавить 
думка закордонних гостей, а по
зитивні емоції стають приводом 
для національної гордості. Вод
ночас чужинці здатні помітити 
те, на що ми перестали зважати, 
а їхні відгуки – це можливість 
для нас критично подивитися на 
себе. Саме такими поглядами за
цікавився Тиждень, поспілку
вавшись із гостями чемпіонату – 
як із новачками, так і з тими, хто 
прожив у нашій країні не один 
рік.

МАЛЕНьКІ  
ЖОВТІ АВТОБУСи
Австрійський журналіст Міхаель 
Ріедмюллер уперше приїхав до 
України п’ять років тому. Тоді 
його неймовірно тішили «ма
ленькі жовті автобуси, які можна 
зупиняти, де завгодно». Після 
кіль  кох тижнів у тисняві на 
мосту, що сполучає київський 
житловий масив Троєщина з 
Правим берегом, любов до 
маршруток зникла. Відсутність 
зручного громадського тран
спорту він тепер називає най

більшою проблемою столиці. Мі
хаелю є з чим порівнювати – ві
денський громадський тран
спорт вважається найкращим у 
світі, а австрійська столиця що
року в трійці найкомфортніших 
міст для проживання. Після 
п’яти років у Києві іноземця вра
жає брак прогресу – створити 
розклад руху не так вже й 
складно, а затори на дорогах за
лежать і від киян, які вперто сіда
ють за кермо, навіть коли на ме
тро швидше. Для віденців, котрі 
живуть на околицях і їздять на 
роботу автівкою, нормально по
кинути її біля найближчої станції 
метро.

Хенк і Жанетт – пенсіонери з 
Нідерландів, які досі не бували 
«так далеко на Сході». Перед по
їздкою цікавилися, як їм краще 
вбиратися, щоб не провокувати 
грабіжників. В Україні ж зрозу
міли, що навіть у найдорожчому 
одязі на тлі киянок матимуть 
скромний вигляд. Таку кількість 
дівчат із прикрасами й на висо
чезних підборах у їхній країні 
можна зустріти хіба що у квар
талі Червоних ліхтарів.

У Київ закохалися з першого 
погляду. Місто їм нагадало «Бер
лін із більшою кількістю банко
матів», а побачивши численних 
вуличних музик, заговорили про 
«атмосферу свободи, тоді як в 
Амстердамі, щоб грати в пере
ході, треба скласти іспит у муні
ципалітеті, все надміру зарегла
ментовано». 

Дехто з голландців остері
гався, чи безпечно харчуватися в 
Україні, а вже за кілька днів пе
реконався, що в будь-якій забі
гайлівці роблять кращу каву, 
аніж у європейських кав’ярнях. 
Ресторани такого позитивного 
враження не справили: ціни се
редньоєвропейські, а порції мі
зерні. Менші лише на курортах 
Лазурового узбережжя. Іноземці 

ж, котрі постійно мешкають у 
столиці, скаржаться, що окрім 
закладів швидкого харчування в 
місті хіба що три-чотири ресто
рани, в яких якість співмірна з 
ціною. А гроші вкладають у чер
гове оновлення інтер’єру замість 
поліпшення наїдків.

Йорун у «скажені 1990-ті» 
був кореспондентом нідерланд
ського телебачення в Москві. Зі
знається, що від природи надто 
критичний і щоразу, коли по
вертається в наші краї, намага
ється пояснити всім вади: «Мені 
часом можуть подати кілька 
страв одночасно: і борщ, і салат, 
і вареники. Як на мене, це тому, 
що чимало пострадянських лю
дей досі сприймають роботу як 
тягар і лінуються докласти зу
силля та звернути увагу на клі
єнта».

МЕшКАНЦІ  
БЕТОННиХ МОНСТРІВ
Те, що люди з колишнього СРСР 
не усміхаються, для європейців 
така сама прописна істина, як і 
ведмеді на Червоній площі. 
Проте Жанетт і Хенку було важко 
зметикувати, чому за 20 років 
після розпаду Союзу цього не ро
блять навіть діти.

Французький фотограф Ко
рін довго прожила в Африці. До 
України, яка стала її воротами на 
схід Європи, завітала напере
додні чемпіонату. Знімала золоті 
бані церков і таки розшукала 
кількох бездомних собак. Під час 
подорожей її насамперед ціка
вить спілкування з людьми, тому 
зупиняється не в готелях, а в зна
йомих. Українці видалися їй гос
тинними, однак холодними й за
критими: «Дуже важко достука
тися до людей, щоб тебе впус
тили до свого світу. Я звикла 
жити в Африці. Там, коли тобі 
вже відчинили двері, більше не 
сприймають як чужинця. А тут 

Совок і люди 
Автор:  
Наталя 

Гуменюк

Через необізнаність іноземці очікують від України гіршого, тому 
переважно задоволені побаченим. Тоді як частих гостей з-за 
кордону дивує невитравність радянських звичок
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ЄВРОВРАЖЕННЯ

Іміджеві здобутки і утрати України
щирість і сердечність. Загальне враження іноземців 
про нас: як суспільство українці доволі проблемні, 
зате поодинці – хоч до рани прикладай. «Ніколи й 
ніде не бачила такого доброго, щирого, привітного 
ставлення до гостей своєї держави, як в Україні», – за-
явила британська правозахисниця Клер Дімйон, до-
давши, що не помітила в нас расизму, яким лякали 
англійські ЗМІ.

Вродливі дівчата. «Кожна друга – на вигляд як мо-
дель», – дивуються єврогості.

Ціни. Вартість більшості харчових продуктів, алко-
голю та сигарет в Україні приємно подивувала гостей 
як із Заходу, так і зі Сходу. Особливо іноземцям спо-
добалось дешеве, але якісне, на їхню думку, пиво. 
Утім, чимало було й шокованих неадекватно висо-
кими цінами в ресторанах (надто київських) і готелях 
(насамперед, донецьких).

їжа та напої. Іноземцям, які наважилися скуштувати 
українські страви, екзотичними вони не видались, а 
каву, за їхніми словами, тут варять краще, ніж у захід-
ноєвропейських кав’ярнях. 

Природа й давня архітектура. Гостей з-за кордону 
захоплюють храми, старовинні будинки та зелені 
міста. «Крокуючи Харковом, бачу природу й гарні бу-
дівлі. Пройдіться цією вулицею, там стоїть церква, ви 
мусите її побачити», – радить журналістам Die Zeit 
Манфред Вальтер, який мешкає у трейлері в центрі 
слобожанської столиці. Водночас чимало кого при-
гнічує радянська сірість житлових масивів. Особливо 
дивують сучасні багатоповерхівки в спальних райо-
нах: «Як так можна будувати!»

Політв’язні. Чимало єврогостей були добре поінфор-
мовані про політичну ситуацію в Україні. «Мені тут 
бракує однієї людини, – розповів Тижню шведський 
фанат Олаф. – Її звуть Юлія Тимошенко». Уболіваль-
ники залюбки відвідували табір прихильників опози-
ціонерки на Хрещатику й носили футболки з написом 
«Free Yulia». А німецькі європарламентарії Ребекка 
Гармс і Вернер Шульц, а також 50 інших активістів, під 
час матчу Німеччина – Нідерланди в Харкові розгор-
нули плакати з написами «Release all political 
prisoners» («Звільніть усіх політичних в’язнів. – Ред.) і 
«Fairplay in football and politics» («Чесна гра в футболі 
та політиці». – Ред.). 

Проблеми комунікації. Незрозумілі вказівники в міс-
тах, у громадському транспорті (окрім метро) інфор-
мації так і не переклали англійською, міліціонери та 
обслуговуючий персонал переважно опанували 
тільки мову жестів.

«Потьомкінські дєрєвні». Зробивши крок праворуч чи 
ліворуч від центрів міст чи відремонтованих доріг, іно-
земці впадали в транс, побачивши розбиті шляхи, за-
непалі села, туалети («Із діркою у вигляді серця за-
мість унітазу!!! О, який креатив!» – дивується Марк на 
своїй сторінці у Facebook).  Також чимало іноземців 
шоковані тим, як у деяких містах чиновники, намага-
ючись догодити VIP-персонам, організували підходи 
до стадіону для простого вболівальника. Наприклад, 
у Львові, щоб забезпечити в дні матчів Євро-2012 
швидкий доступ до стадіону працівникам УЄФА та ви-
соким чинам, перекрили рух транспорту на всіх вули-
цях, прилеглих до «Арени Львів», за винятком однієї. 
Як наслідок, виникли величезні затори, тож багато 
іноземців зуміли дістатися на ігри групового етапу 
лише наприкінці першого тайму. 

Хабарі. Про них поінформовані всі іноземці, а чимало 
зіткнулися з цим і безпосередньо: шведи та німці (зде-

більшого) нарікають через інтернет, що «українські 
поліціянти» вимагали від них €50–100, аби уникнути 
«багатотисячного штрафу».

Сервіс. Чимало іноземців скаржаться, що в рестора-
нах порції маленькі, обслуговування часто дуже по-
вільне, персонал неуважний до побажань клієнта. 
Крім того, констатують непривітність продавців у 
крамницях. «На АЗС я запитав англійською, чи можу 
розрахуватися карткою. З убивчого погляду касирки, в 
якому читалося: «Де ти в біса такий узявся?» – я здога-
дався, що вона мене не розуміє. Витягнув картку. Вона 
щось почала мені пояснювати своєю мовою, часто 
вживаючи слово «налічька» й водночас спопеляючи 
мене поглядом, – мовляв, як можна не знати такого 
простого слова? Мабуть, я точно не встиг би на матч у 
Харкові, якби не допоміг англомовний українець, – те-
пер я на все життя запам’ятаю значення «налічькі», – 
розповів через Twitter німецький уболівальник Томас. 
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навіть після тривалого часу ра
зом залишається бар’єр».

Британець Олівер ніби заво
рожений приїздить до цього регі
ону саме тому, що «люди тут лю
дяніші, проблеми реальніші, а 
життя справжніше». Київ йому 
нагадує Москву і Санкт-
Петербург кінця 1990-х, де він 
прожив п’ять років. Для Олівера 
це позитивний відгук: «Москвичі 
стали штучним, забагато понтів, 
усе напоказ, щирості дедалі 
менше, а у вас вона ще зберіга
ється».

Найбільшою хибою постра
дянських міст називає сірість 
житлових масивів, які не ряту
ють зелені схили Дніпра: «Мені 
здається, що саме через ці ко
робки люди тут пригнічені. Така 
архітектура не надихає, а на
впаки». Виходячи з нового жит
лового комплексу на Лівому бе
резі, британець був шокований 
тим, що його звели лише сім ро
ків тому: «Це не будівля 1970-х, 
не радянський релікт? Не може 
бути. Ніхто у світі сьогодні так 
не будує, адже настрій людини 
залежить від оточення. Кожна 
нова споруда, що з’являється в 
Лондоні, повинна мати певну ес
тетичну цінність».

Невиправдано високі ціни на 
житло – ще одна вічна тема для 
експатів. Найбільше молодих єв
ропейців дивує те, як багато їхніх 
однолітків-українців купують 
квартири в кредит. 30-річний 
француз не наважиться взяти по
зику €100 тис. не лише тому, що 

це не по кишені. Питання в тому, 
навіщо робити житло, а отже, ви
плату кредиту сенсом свого існу
вання?

УКРАїНСьКий ТЕСТ-ДРАйВ 
Берлінець Норберт відповідає за 
логістику в німецькому бюро ні
дерландського телеканала RTL. 
Його знімальна група мандрує 
за голландськими вболівальни
ками. Із Берліна через Варшаву 
та Київ до самого Харкова, де 
грала їхня збірна, їхали мінібу
сом. Норберта найбільше бенте
жила навіть не якість доріг, а 
українська міліція, але авто жод
ного разу не зупинили. Тоді як 
фанати поскаржилися, що на 
під’їзді до Харкова не помітили 
сигналу даішника і вчасно не зу
пинитися. Водіїв наздогнали і 
попросили «€160 штрафу», а пі-
сля п’ятихвилинної розмови €25 
повернули. Голландців, які ба
гато чули про українські хабарі, 
здивувала не так вимога грошей, 
як незрозуміла «знижка».

Збираючись до України, 
Норберт про всяк випадок захо
пив і електричний генератор, і 
лампу на сонячних батареях. 
Усього не передбачив, тож, коли 
мінібус поламався, його дове
лося лагодити в Києві. «Ані в Ні
меччині, ані в Нідерландах таке 
неможливо! – задоволено каже 
він. – Ми зателефонували в ав
тосервіс по обіді, а вже о дев’ятій 
вечора забрали відремонтоване 
авто. У нас робітники дбають 
лише про те, як би о шостій опи
нитися вдома. Ніхто не зали
шався б на роботі аж до 
дев’ятої».

Водночас йому нелегко зро
зуміти, чому в країні, де люди го
тові працювати до ночі, за день 
до початку турніру дорога біля 
Харкова ще не готова. Голландці 
облаштували свій кемпінг ще 
взимку, доправивши з дому на
віть пересувні туалети.

У Харкові німецько-нідер- 
ланд  ську знімальну групу 
більше зацікавили враження 
мешканців міста від іноземних 
фанів, аніж навпаки: «Мені зда
ється, що хода 10 тис. оранжис
тів у яскравих карнавальних 
костюмах ста  ла для українців 
позитивним культурним шо
ком. Тим більше що голландці 
мали вигляд курців марихуани 
з амстердамських кофішопів, 
якими їх уявляють за кордо
ном». Останні ж уже звич  но ди
вувалися гостинності хар ків’ян, 
хоча з огляду на архітектуру 
місто видалося найнеприва

СВЯТО 
ПОЗУВАННЯ. 
Донеччанки 
радіють 
спільному 
фото з 
французькими 
фанами біля 
«Донбас 
Арени»

У ПОЗА   - 
РО  БОЧИЙ ЧАС. 
Мінібус 
знімальної 
групи 
нідерландського 
телеканалу RTL 
оперативно 
полагодили  
у Києві
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бливішим із тих, де їм доводи
лося бувати.

Британська журналістка і 
вболівальниця з Ноттінгема 
Беккі Ґеймстер назвала До
нецьк «містом троянд». «Ді
вчата, парки, пиво», – відгуку
ються про нього французи, яких 
на схід України дісталося 
близько тисячі. Парижанин Ґі
йом стверджує, що за два тижні 
встиг полюбили Донецьк, знову 
ж таки завдяки квітам і фонта
нам. А ось його мешканці вида
лися надто скутими: «Люди 
приємні, гостинні, але украй 
обережні, геть неемоційні. Хоча 
і йдуть на гру розмальовані, але 
все відбувається тихо, немає 
враження, що їх щось об’єднує. 
Місту бракує хоча б якоїсь ат
мосфери». 

Компанія голландця Арієна, 
яка працює по всій Європі й 
Північній Африці, встановлю
вала звукові системи на стадіо
нах Євро-2012. Сам він в Укра
їні буває протягом 10 років. На 
матчі Україна – Франція на 
«Донбас Арені» під час перерви 
через зливу стверджує, що наші 
стадіони найкращі у світі: 
«Співпрацею з українцями я 
дуже задоволений. Тут якщо за
мовник має гроші, то все мо
жуть зробити швидко та 
якісно». А ось західна «пункту
альність» не завжди на користь 
клієнтам. Щойно Арієн затур
бувався, чи встигне на літак че
рез затримку гри, як з’ясува-
лося, що рейс перенесли. 

«Українці вміють бути гнуч
кими, тоді як у нас, якщо є роз
клад, його не змінять», – завер
шує голландець. 

На туристичну привабли
вість Львова українці покладали 
найбільше надій. Австрійці за
значили, що місто має вигляд, 
як «Відень 100 років тому». А 
будь-які запитання про безпеку 
відпали, коли знайомий віде
нець забув замкнути свою ста
реньку машину і та дві доби про
стояла в центрі міста неушко
дженою. Та рідним Львів ви
дався не лише колишнім підда
ним Габсбурґів. Група порту
гальських уболівальників за
ледве знайшла зупинку своєї 
маршрутки і втиснулася всере
дину. Фани здавалися незадово

леними і погано розуміли, як 
розплатитися. Та щойно водій 
помітив португальський прапор, 
вільною португальською пояс
нив, що й до чого. Він не один 
рік працював там на будівни
цтві. 

АТМОСФЕРА СВОБОДи
Будь-яка масштабна подія не 
так змінює країну, як, ніби про

жектор, висвітлює її переваги й 
недоліки. Останні два роки єв
ропейці перепитували, чи не 
стане Євро-2012 в Україні ката
строфою. Через брак будь-яких 
знань про нашу державу очіку
вання були заниженими. Але 
більшість вражень, насамперед 
від українців, надзвичайно по
зитивні. Проте в тому, чи сподо
бався іноземцям відпочинок у 
нас, зможемо пересвідчитися, 
лише коли ті схочуть поверну
тися після чемпіонату. 

Французький та австрійсь-
кий журналісти Себастьєн Ґобер 
і Міхаель Ріедмюллер вболівали 
за українську збірну, а нашу кра
їну називають своїм другим до
мом. Під час чемпіонату тіша-
ться, що їхні медіа нарешті заці
кавилися Україною й можна 
надрукувати і історію борщу, і 
портрети олігархів – власників 
футбольних клубів, і розсліду
вання про Межигір’я. Протягом 
останніх тижнів, щойно з’явля-
ється можливість, прямують не 
до галасливої фан-зони на Хре
щатику, а до Гостинного двору 
на Контрактовій площі, де про
тивники перебудови цієї спо
руди намагаються створити 
культурний простір і влаштову
ють мистецькі заходи. Журна
лісти кажуть, що вперше за роки 
у Києві «по справжньому почу
ваються, ніби вдома, відчули ат
мосферу свободи й невимуше
ності, яка є в Парижі, Відні, 
Ліллі, чи Брюсселі і якої так бра
кує Києву». 

ЧОМУ В КРАїНІ, ДЕ ЛЮДи 
ГОТОВІ ПРАЦЮВАТи ДО НОЧІ, 
ЗА ДЕНь ДО ПОЧАТКУ 
ТУРНІРУ ДОРОГА БІЛЯ 
ХАРКОВА щЕ НЕ ГОТОВА

ЗНАЙОМА 
НЕВИМУШЕНІСТь. 
У київському 
Гостинному 
дворі 
французький 
журналіст 
Себастьєн  
Ґобер  
почувається  
як удома

ФАН УКРАЇНИ. Австрієць 
Міхаель Ріедмюллер не 

голився, поки українська 
збірна грала на Євро
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ДОНЕЦьК: 
місто лєніних, трамваїв і териконів

«Донецьк – 
місто трам-
ваїв, терико-
нів, опече-
них сонцем 
колін англій-
ців, моноліт-
них Лєніних 
та прапорів 
міста Іп-
свіча», – 
пише бри-
танська The 
Guardian. 

«Донецьк наповнюється англійськими вболівальни-
ками, – зазначає у Twitter Барні із Лондона. – Де-
рева. Площі. Лєнін. Трамваї».

«Високий колючий дріт, охорона в камуфляжі й ді-
лянка лісу тулиться в «пахві» багатосмугової авто-
магістралі: перші проблиски широко висміяного 
житла для англійських фанатів на південь від ве-
село відригуючого промислового району Донецька 
навряд чи бачаться багатонадійними», – так The 
Guardian описує кемпінг для вболівальників, у 
якому хітом стала футболка з гаслом «Now I fear 
nothing – I’ve been to Donetsk» («Тепер я нічого не 
боюсь – я був у Донецьку»).

«Щойно прибув до України, тепер прямую до Доне-
цька, – ділиться враженнями у власному блозі англі-
єць Даррен. – Таксист доброзичливий, однак у 
нього немає зубів, вміння керувати автівкою… і від 
нього смердить!»

КиїВ: 
доброзичливі українці, неадекватні ціни 

та первіснообщинний лад

«Не було ніякого кло-
поту, – розповів BBC 
Newsbeat англійський 
уболівальник африкан-
ського походження Ва-
лентайн. – Місцеві жителі 
поводились відмінно – 
вони дуже гостинні. Не-
зручних моментів не 
було. Вони надзвичайно 
виховані, начувані про 
негативні публікації у Ве-
ликій Британії, тож коли 
що – насправді вони були 
більш ніж ввічливі».

Фанати збірної Швеції жи-
вуть майже в умовах пер-
віснообщинного ладу, аби 
побачити гру своєї збірної, 
про це пише шведська The 
local: «Четверо молодих 
людей, кожен із яких пла-
тить €20 за добу, більш 
стурбовані відсутністю 
електроенергії, бо не мо-
жуть послухати свою му-
зику, – певно ж, не гурт 
AВВA, пісні якого постійно 
лунають із динаміків, – та 
зарядити собі телефони».

«На жаль, я постійно працюю, але в Києві повно барів, що мають чудо-
вий вигляд, – зазначає кореспондент The Guardian Барні Ронан у 
Twitter. – Це чудове місто».

«Овочевий гарнір у київському аеропорту коштує €20, – дивується у 
блозі Сімон із Парижа. – Чи стільки само за нього платять і не під час 
Євро-2012? А тризіркові готелі обійдуться більш ніж у €300 за ніч».

Німецький журналіст Петер 
Аренс, який просидів понад 
шість годин у київському 
аеро  порту, у своєму блозі на 
сайті Spiegel Online попере -
джає, що в Україні не можна 
бронювати квитки на літак у 
той день, коли грає місцева 
національна збірна: «Чотири 
години (затримки. – Ред.). 
Однак рейс усе одно офі-
ційно фігурує на екрані термі-
нала. Two Hours delayed. Хоча 
пояснення «тому що пілот 
хоче подивитися футбольний 
матч» не висвітлюють».

Краса й потворність
Що пишуть іноземні журналісти та блогери про українські міста, 
які приймають Євро-2012

26|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 25 (242) 22–28.06.2012

СУСпілЬСТво|інозЕмЦі про украЇну



ХАРКІВ: 
там, де дешево і глибокі декольте

«Слова обходяться дешево, – цитує відоме англій-
ське прислів’я англомовний блогер Matty Ice. – Хар-
ків обійдеться ще дешевше».

«Харків точно кращий за Донецьк як місто, що при-
ймає. Ідеально підготований до прийому гостей. 
Добре зроблено, Харкове!» – захоплюється Тра-
канна Фабріце з Англії.

«Усе ще Харків. 
Там, де так спе-
котно. Так спе-
котно, що на 
кожному пере-
хресті колиха-
ються жіночі 
груди в недо-
статньо прикри-
тих декольте, як 
це передавала 

для тих, хто лишився вдома, програма ARD (Пер-
ший канал німецького телебачення. – Ред.). «Клуб 
Вальді», – пише Петер Аренс у своєму блозі на сайті 
Spiegel Online.

«Після гри (Ні-
меччина – 
Нідер  ланди. – 
Ред.) ми святку-
вали до шостої 
ранку з іще при-
близно 20 людь-
 ми тут, в автомо-
білі, – розповів у 
інтер  в’ю німець-
кій газеті Die 
Zeit 63-річ  ний 
Ман  фред Валь-
тер, по  лі -
цейський-пен -
сіонер, чий дім 
на колесах сто-
їть на площі Кон-
ституції в центрі 
Хар  кова. – Знову 
і знову повз нас 

проходили українці й казали: Congra  tulations. Знову і 
знову хтось казав: я принесу ще одне pivo. Три дні 
тому сюди щоранку стукав один тип, хотів мені втю-
хати квиток за €150. Дулі зо дві, я сказав, більш ніж 
сотню не заплачу. Пізніше розказав про це журналіс-
там з української газети, які завітали до мене. А вчо-
 ра вранці прийшов Віталій [...]. Подарував мені кви-
ток. Я був у шоці, не знав, що сказати».

ЛьВІВ: 
місто контрастів

«Все ще найкрасиві-
ший у цілій країні: 
Львів, раніше Лем-
берг, повертається на 
європейську сцену, – 
пише Гельґе Бендль у 
статті «Спляча кра-
суня Сходу» на 
Spiegel Online. – 
Книжки з історії, що 
оспівують красу 
Львова, вони мали би 
підготувати. Проте 
щойно реальне місто 
лягає до ніг, подих 
все одно перехо-
плює». 

«Відколи це Харків та Львів? – дивується у Twitter англомовний блогер 
Ruli Harahap. – Я завжди думав, що назви міст Харьков та Львов».

«Цікава країна. Вони 
приймають чемпіо-
нат, і місцеві роблять 
усе, що можуть, аби 
бути гостинними та 
привітними, – впев-
нений англійський 
журналіст Ґай Моу-
брау. – Однак від-
чутно: вони не звикли 
до такої кількості лю-
дей, охочих, аби їх 
обслужили. Найкра-
щий приклад: коли в 

ресторані замовляєш гарячу страву, її приносять після приготуван-
 ня, навіть якщо інші люди за твоїм столом уже їдять десерт».

«Львівський стадіон – 
бетонна статуя без 
відчуття естетики чи 
емоційності, – пише 
німецький журналіст 
Рафаель Бухманн у 
блозі на сайті Spiegel 
Online. – Але всере-
дині можна побачити 
високу сучасну спо-
руду з величезною ло-
жею для преси, жва-
вими віконечками 
фастфуду, зручними 
сидіннями й дуже 
привітними, душев-
ними людьми. Стадіон 
багато в чому симво-
лізує Лемберг. Адже 

місто неподалік від польсько-українського кордону неоковирне й ду-
шевне, потворне і красиве водночас. Багато блокових будівель навколо 
чудових церков, асфальтовані вулиці часто переходять у сільські дороги. 
Схід зустрічається із західними стандартами. Водій таксі, бувалий украї-
нець, тривалий час одночасно говорив у два мобільники (під час по-
їздки!). [...] Бетонна каструля, в якій гратимуть блискучий чемпіонат, – на 
горизонті, а перед нами – кури, кози, вівці. Бродять навколо так, неначе 
їм належить світ. Посеред дороги, яка радше була піщаною дюною, сто-
яли старі чоловіки. Ноги в гумових чоботях. Обличчя зморшкуваті, тіло 
позначене важкою фізичною працею. Чоловіки не посміхалися, диви-
лися похмуро. Але потім, нізвідки, короткий кивок, швидка усмішка. Все 
ж, все ж. Львівський стадіон пасує до цієї частинки землі».
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Українці без рогів
Н

у, дякувати Богові, принаймні цього 
уникнули: сутичок на расистському 
ґрунті під час Євро-2012 не помічено. 
Українці знову довели, що вони без рогів 

і без копит – нормальні собі європейці.
Нагадаю, про що йдеться: наприкінці травня в 
програмі «Панорама» на моєму улюбленому 
британському BBC показали документальний 
фільм «Стадіони ненависті» про «окремі вияви 
расизму» в країнах, що прийматимуть чемпіо
нат: як у Польщі, так і в Україні. Журналісти 
прихованою камерою знімали приклади агресії 
місцевих уболівальників стосовно якихось «мі
грантів», а підсумок дослідження підбив у ка
дрі чорношкірий Сол Кемпбелл, колишній капі
тан англійської збірної, який закликав британ
ців не їхати до нас, «якщо вони не хочуть повер
нутися в труні». Минуло три тижні. Виявів ксе
нофобії поки що не зафіксовано (сподіваємося, і 
не буде), хіба що в Польщі трохи пом’яли росій
ських фанів, але ті самі напросилися зі своїми 
провокативними банерами й чіпляннями, ра
сизм тут ні до чого.
Можна розслабитися. Тим більше що деякі від
важні англійці таки наважилися нас відвідати, 
переконалися, що їх дарма лякали, і навіть про
вели в Донецьку демонстрацію з порожньою тру
ною – тією, яка виявилася зайвою. Всі іноземці в 
один голос відзначають 
рідкісну доброзичливість і 
гостинність господарів. А 
відома британська захис
ниця прав сексуальних 
меншин Клер Дімйон ви
бачилася перед україн
цями за образу з боку спів
вітчизників. Гаразд, прої
хали. А може, ні?
Уже в переддень відкриття чемпіонату на 
сайті BBC з’явилася колонка редактора «Па
норами» Тома Джайлза (Tom Giles) з попе
реднім розбором польотів. Журналіст пише, що 
Польща взагалі не відповіла на звинувачення, 
що ж до нашої федерації, то вона діяла у звич
ному дусі: послалася на проблеми з електрон
ною поштою (?). Водночас ніхто не зробив 
спроби розібрати, по суті, ретельно задокумен
товані інциденти «насильства та/або расизму» 
під час футбольних матчів. Тож питання зали
шається відкритим: як нам до цих закидів ста
витися? Було чи не було? Є чи немає?
Почати з того, що Україна справді перебуває у 
фокусі міжнародної… не уваги, а зневаги – при
кро, але факт. Я далекий від того, щоби підо
зрювати якусь змову, йдеться радше про тупу 
інерцію. Подивіться публікації у світовій пресі, 

проаналізуйте зміст телевізійної продукції, 
особливо серіалів: якщо Україна, то відразу ма
фія, корупція, торгівля людьми і, звісно ж, «на
сильство та/або расизм»… Громадська думка 
вже склалася, і кожен сигнал – байдуже, об
ґрунтований чи висмоктаний з пальця – лише 
підсилює загальну картину. Швидше за все, ми 
маємо справу з виявами тих самих упередже
ності та нетолерантності, проти яких нібито по
встають західні колеги.
Але диму без вогню… Вітчизняні фахівці й без 
указівок з-за кордону відстежують рівень ксе
нофобії в країні. Київський міжнародний інсти
тут соціології проводить такі регулярні вимірю
вання вже 19-й рік поспіль, а Інститут соціоло
гії НАНУ – 20-й. Вчені використовують визнані 
міжнародні методики, зокрема так звану шкалу 
Богардуса. Результати невтішні: готовність 
прийняти представників інших народів чи то 
як членів родини або близьких друзів, чи то як 
просто сусідів поступово падає. Тобто ми лю
бимо іноземців дедалі менше. Щоправда, агре
сію до них схвалює лише кожен 16-й опитаний, 
а до прямих насильницьких дій готові (теоре
тично) менше ніж 1% українців, і це значно 
менше, ніж у наших східних сусідів. Один відсо
ток: багато це чи мало? Чи готові ми його толе
рувати? Що робити з ворожістю в поліетнічній 

та поліконфесійній кра
їні, особливо на тлі еконо
мічних негараздів, які за
вжди загострюють супер
ечки? Одними білбор
дами не обійдешся, по
трібна серйозна робота, 
починаючи з дитсадка й 
закінчуючи щоденною 
активністю мас-медіа. 

Покладатися на владу в її нинішніх конту
рах смішно й небезпечно: кожна її дія, 
тобто буквально кожна, сприяє лише еска

лації агресії. Знову надія на громадянське сус
пільство? Агов!
Що ж стосується міжнародного іміджу, то… так, 
образливо. Але треба розуміти, що образ країни 
складається з багатьох фрагментів і кожен під
силює інший, якщо визначився загальний кут 
зору. Уявлення про аморальних вищих чинов
ників і варварство щодо бродячих тварин, про 
політичні процеси й доступних дівчат, про ха
барників у мундирах та мантіях і якогось 
бешкетника-ксенофоба в сприйнятті іноземця 
перебувають в одному файлі. Коротше, доки в 
Україні не припинять красти й саджати полі
тичних опонентів, від підозр у расизмі нам не 
очиститися. 

ДОКи НЕ ПРиПиНЯТь 
КРАСТи й САДЖАТи 

ПОЛІТиЧНиХ ОПОНЕНТІВ, 
ВІД ПІДОЗР У РАСиЗМІ 
НАМ НЕ ОЧиСТиТиСЯ

Автор:  
Юрій 

Макаров
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В
ерховенство права – це 
основа хорошої конститу
ції, але часто його хибно 
розуміють. Якщо чинов

ники ліниві, непрофесійні, не
чесні й корумповані, звичне 
життя стає небезпечним, зника
ють довіра, стимули до підпри
ємництва і процвітання. День за 
днем я живу, сподіваючись, що 
міліціонер не вимагатиме в мене 
хабара за невиписаний штраф, 
коли перейду вулицю в недозво
леному місці; сиджу собі ти
хенько, аби тільки податківець 
не запитав у мене про начебто 
несплачені збори; не модерні
зую своєї ферми, боячись, що її 
забере кум губернатора; іно
земці відмовляються інвесту
вати в країну, розуміючи, що не 
знатимуть, кому давати хабарі й 
за що. Без верховенства права 
суспільство приречене на зубо
жіле племінне існування, як у 
доісторичні часи.

Верховенство права захи
щати непросто, бо йому взагалі 
важко дати визначення. Ми 
певні, що судді не повинні брати 
хабарів, але від явного «золо

тіння ручок» до добре прихова
них способів тиску, не зовсім за
конних, але визнаних невід’єм-
ними супутниками ефективного 
урядування, веде слизька похила 
доріжка. Незрозуміло, де прово
дити межу між одним і другим, а 
це постійно спонукає до розши
рення цієї сірої зони – і проти
стояти такому тискові досить 
важко.

Природно почати з того, що 
закони слід прописувати й публі
кувати. Тоді кожен може їх про
читати і знатиме, як діяти. Але 
сам факт їх написання не необ
хідний і недостатній. У давній Іс
ландії, наприклад, вони не існу
вали як манускрипти – їх перека
зували на щорічному зібранні з 

пам’яті. І навпаки, перші пропи
сані в Афінах Драконові закони 
бачаться надміру суворими. Су
часне законодавство можна так 
само критикувати – не лише за 
невиправдані обмеження, а й за 
привілеї, які воно дає одній групі 
інтересів, представленій ефек

Профілактика бідності
Як викоренити корупцію і встановити верховенство права, 
маючи обмежені ресурси

Автор:  
Джон Лукас, 

Велика 
Британія
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БЕЗ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА 
СУСПІЛьСТВО ПРиРЕЧЕНЕ  
НА ЗУБОЖІЛЕ ПЛЕМІННЕ 
ІСНУВАННЯ

тивним лобі, порівняно з ін
шими, які просто шукають рів
них умов.

НАВІщО ПОТРІБЕН ЗАКОН?
Здебільшого виною тут наше ро
зуміння закону. Від грецьких фі
лософів і римських правників 
ми успадкували вчення про 
право, яке можна назвати «тео
рією великого кийка». Закони 
створені для того, аби запобі
гати й карати визначених по
рушників, яких не може стри
мати нічого, окрім сили при
мусу. Єдина альтернатива зако
нові джунглів полягає в наяв
ності правителя з монополією 
на застосування такої сили, чиє 
слово є законом: Quod placuit 
principi legis vigorum habet («Чо-
го бажає повелитель, те має 
силу закону»). На противагу та
кому небезпечному всевладдю 
однієї особи виникли перші се
редньовічні теорії природного 
права, а потім теорії договірного 
устрою, які не так давно сфор
мулював Джон Роулз у своїй 
книжці «Теорія справедливо-
сті». В обох підмічені важливі 
аспекти, але жодна з них не є са

модостатньою. Природне право 
ґрунтується на раціональності 
людини. Ми наділені розумом, 
тож можемо вирішувати, що 
правильно, а що – ні. Але навіть 
якби я був максимально розум
ним і високоморальним, одному 
мені не завжди вдавалося б ви
значити, що слід робити. Керую
чись тільки власною логікою, я 
не втямив би, що у Британії маю 
їздити лівою стороною дороги, а 
в Європі – правою. Чимало скла
дових буденного життя схожі на 
правила дорожнього руху: вони 
залежать від колективного ви
бору, який часто формується по

ступово – за певний період. Ке
руватися слід не лише тим, чим 
наділила нас природа, а й чут
ливістю до свого соціального 
оточення. Теорії договірного пра-
 ва, своєю чергою, не формулю
ють реалістичних умов для по
тенційних домовленостей, які 
вони передбачають, а ґрунту
ються на тому принципі, що 
уряд існує для тих, ким він ке
рує, і водночас уповноважені до 

правозастосування не мають 
права приймати рішення на 
власний розсуд, а повинні до
бросовісно виконувати тільки ті 
обов’язки, які належать їм за по
садою.

Насамперед закон – це не ін
струмент примусу, покликаний 
обмежити злісних порушників, а 
спільне розуміння того, як 
можна вирішувати суперечності. 
Справжнє застосування приму
сової сили потрібне не так часто. 
Важливе знання того, що такий 
інструмент наявний, коли не діє 
решта, але зазвичай достатньо 
самого судового рішення, до 
якого додається засудження не
бажання дотримуватися правил 
із боку інших членів суспільства. 
Загальне право дає нам змогу ви
значати різні регули, дотри
мання яких передбачає верхо
венство права. Ми вимагаємо їх 
застосування без страху чи упе
редженості.

Судді мають бути незалежні 
від будь-яких інших гілок влади, 
аби знати, що не постраждають, 
прийнявши рішення не на ко
ристь протеже когось із уряду і 
об’єктивно судячи всіх учасників 
процесу, хоч би якими були ма
теріальні чи особисті зацікавле
ності. Але ми йдемо далі: якщо 
закон – це спільне надбання со
ціуму, спрямоване на вирішення 
спорів, останні слід урегульову
вати, керуючись обставинами 
конкретної справи, а не інтере
сами держави, які не мають із 
нею нічого спільного. Нічого 
протизаконного в тому, аби вирі
шити, що одна людина повинна 
померти заради блага інших, не
має, але це недостатня причина 
засуджувати до страти. Верхо
венство права передбачає не 
лише відсутність корупційної 
складової в судових рішеннях, а 
й прийняття їх без урахування 
державних інтересів. Британці 
лютують, коли їхніх співгрома
дян екстрадують до США, аби ви
сунути їм кримінальні звинува
чення за скоєні дії, які у Сполуче
ному Королівстві не визнано зло
чинами. Безперечно, в офіцій
ного Лондона можуть бути під
стави для підігравання Вашинг
тонові, але це не виправдовує пе
редачі британського громадя
нина іноземній юрисдикції за 
скоєне ним у країні, де цієї дії 
криміналом не вважають. Це аж 
ніяк не означає, що законодав
ство не має враховувати держав
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них інтересів. Можна забирати 
чоловіків до армії і посилати їх 
на смерть для захисту держави. 
Державну зраду завжди вважали 
злочином. Чимало законів сфор
мульовані, щоб захищати гро
мадськість. Однак це закони, а не 
прикриття засобів тиску для ви
гідного застосування їх у кон
кретних випадках.

Сучасні мислителі часто 
стверджують, що норми стають 
законами, якщо їх запроваджує 
законодавчий орган. З огляду на 
загальну історію права це твер
дження помилкове. Звичай і сус
пільна мораль віддавна визнані 
як одне із джерел закону. Але ще 
один, вагоміший аргумент додає 
поняття свободи. Закони, ство
рені відповідним органом, – пи
сані; їх може прочитати кожен, а 
отже, дізнатися, що дозволено і 
що можна робити, аби не виле
тіти з площини законності. Така 
людина має свободу, якої зви
чайні члени суспільства часів до 
Драконових законів не мали. 
Якщо не заборонити суддям ви
гадувати власні закони, громадя
нин не знатиме свого становища 
й не матиме змоги впевнено пла
нувати собі майбутнє. Однак по
збавляти суддів будь-якої сво
боди теж непрактично. Така 
спроба була у випадку Кодексу 
Наполеона, але вона провали
лась: аби керуватися прописа
ним словом, суддям доводиться 
тлумачити його. А щоб точно 
знати, що можна робити, а чого 
ні, хитрунам, які хочуть зійти із 
законного шляху, доведеться ра
дитися з юрисконсультом, який 
глибоко опанував (часто заплу
тане) слово закону, опрацю
вавши величезну кількість пре
цедентів, і знає, щó воно означає 
в різних поворотах справи. Пере
січний громадянин може повер
хово знати закон і розуміти, як 
виплутатися з халепи, але якщо 
хоче балансувати на межі дозво
леного, без кваліфікованого про
відника йому не обійтися.

щО ТАКЕ МОРАЛь?
Другий аргумент на користь того, 
що мораль не варто перетворю
вати на джерело закону, полягає 
в розумінні її природи. Вона від
різняється від закону. Іноді ми 
кажемо: «Має ж бути якийсь за
кон проти цього!» – і виправдано 
це тільки тоді, коли його немає. Є 
чимало практичних підстав не 
вважати порушення злочином – 

як-от, сума, в яку державі обхо
диться забезпечення дотримання 
законів, чи намаган  ня уникнути 
шантажу. Однак особиста покора 
є особистою, і нав’язувати її ін
шим через закон не слід.

Я можу віддати власне тіло 
на кремацію чи медичні експери
менти; роздарувати своє майно 
бідним; присвятити життя допо
мозі нещасним у йоганнесбурзь
ких нетрях і вважати все це 
своїм призначенням, але я не 
маю змушувати інших чинити 
так само. Відтак з’явилося твер
дження, найяскравіше виражене 
Джоном Міллем, а згодом Гер
бертом Гартом, про чіткий поділ 
між мораллю й моральністю і 
про те, що заборонити будь-яку 
поведінку можна лише на одній 
підставі – її здатності нашкодити 
ще комусь, а факт її неправиль
ності взагалі не має значення. 
Аргументи Мілля не витримують 
критики: поняття «шкоди» над-
 то розмите, аби мати якусь вагу, і 
якщо дослідити його глибше, 
виявиться, що воно містить мо
ральні оцінки. Але його суджен-
 ня мають застерегти нас від над
мірного вчитування в суспільну 
мораль. Ми повинні залишати 
простір, у якому різні люди мо
гли б реалізовувати свої різні 
призначення, даючи чималу сво
боду, яка сприятиме процвітан-
 ню свободи духу.

Однак значна свобода – це не 
вседозволеність. Ця проблема по
стала 1961 року, коли такий собі 
пан Шоу видав довідник повій. 
На його захист можна сказати, що 
в Англії немає закону, який кон
кретно забороняв би публікацію 
таких довідників, хоча є чимало 
інших, котрі забороняють при
дбання таких речей. Попри це, 
суд визнав його винним, посила
ючись на прецеденти, в яких сус
пільна мораль слугувала джере
лом закону. Моральні принципи 
Шоу могли відрізнятися від за
гальних, але це не давало йому 
права відкидати суспільну мо
раль. Свобода теж не стала 
достатнім аргументом: те, 
що він учинив, супере
чило загальному 
змістові закону. Ви
давець спробував 
скористатися прогали
ною в законодавстві, але 
невдало.

Закон – це не те саме, що мо
раль, але вони разом зі звичаями 
і традиціями є системою, яка 

уможливлює колективне життя. 
Шлях розвитку закону, який 
часто охоплює і його, і звичаї 
(хоча й не однаковою мірою), пе
реважно нечіткий, але загалом 
достатньо зрозумілий, аби відо
кремити міркування, які слід вра
ховувати під час прийняття судо
вих рішень, а які ні. Ми знаємо, 
чого вимагає верховенство права. 
Складність полягає в його реалі
зації. Британії і Америці це вда

лося, тому що у Новий час там 
було чимало людей, від природи 
наділених незалежним мислен
ням і сильним відчуттям справед
ливості, тож на суддів, колись 
звільнених від контролю, мож- 
на було покластися в 
об’єк тивному тлума-  
чен  ні й застосуван-
 ні законів. Згодом 
вікторіанська доба 
ви  ховала чиновни
ків, готових служи-
 ти інте ресам сус
пільства, які, 

ЯКщО ЧиНОВНиКи ЛІНиВІ, 
НЕПРОФЕСІйНІ, НЕЧЕСНІ й 
КОРУМПОВАНІ, ЗВиЧНЕ 
ЖиТТЯ СТАЄ НЕБЕЗПЕЧНиМ
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попри інші помилки, залиша
лися чесними й некорумпова
ними. Однак Індійській цивіль
ній службі та Колоніальній 
службі не вдалося достатньо 
міцно прищепити такого став
лення, тож більшість колишніх 
колоній Британської імперії по
глинула корупція, яка стала од
нією з основних причин їхньої 
бідності й відсталості. Велике пи
тання там, та й будь-де полягає в 
тому, як викоренити корупцію і 
встановити верховенство права, 
маючи обмежені ресурси.

ЯК ЗАПОБІГТи КОРУПЦІї?
Хоча самі по собі люди готові 
стати на бік власної корумпова
ності, в інших вони її не сприй
мають. Громадська думка на
строєна проти корупції. Остан
ньої завжди не схвалюватиме 
більшість, хоча будуть і ви
нятки. Громадська думка – це 
потужний профілактичний за
сіб за умови, що вона виникає 
на ґрунті достатньої поінфор
мованості. Прозорість забезпе
чує поширення інформації і 
стає можливою за малих масш
табів: у менших організаціях 
менше можливостей для при-
ховуван  ня, а колеги, які працю
ють пліч-о-пліч, завжди швид-

 ше помітять, що діється. Та най
важливіше те, що нереально 
дати хабара людині, яка продає 
власний товар чи послуги, ска
жімо, сантехніку, яка прихо
дить полагодити щось удома, 
адже будь-яка сума, сплачена 
їй, буде не хабарем, а цілком за
конною додатковою платою, 
оскільки працює вона сама на 
себе. Економіка малого бізнесу 
передбачає менше можливос

тей для корупції і водночас 
створює сприятливіше середо
вище для чесного підприємни
цтва. Отже, що менше, то 
краще. Зокрема, це стосується й 
державного втручання, хоча та
кий принцип суперечить намі
рам політиків, котрі хочуть, аби 
всі бачили, які вони активні. 
Однак у будь-якому суспільстві, 
де бракує порядних і свідомих 
людей, необхідно дозувати апе
тит на наявність державних чи
новників, аби нечисленні чесні 
претенденти опинялися там, де 
вони найпотрібніші. Британські 
судді і є, і визнані некорумпова
ними, бо їм добре платять, і 
призначають їх мало не наза
вжди. Цього може бути недо
статньо, але це непоганий поча
ток. Однак їх небагато, і навіть 
якщо зменшити державний 
апарат, потрібні інші чинов
ники, аби видавати дозволи, 
збирати мито й виконувати 
інші функції, з якими може впо
ратися тільки держава. Як запо
бігти корупції серед її чиновни
ків, якщо вибирати їх треба із 
суспільства, що загалом коруп
ції не схвалює, але на індивіду
альному рівні не обов’язково є 
максимально чесним?

Корупція, будучи відхилен
ням від прямого шляху, прогре
сує за певний період, тож її роз
виток можна перервати вчас
ними змінами. Якщо посадовців 
раз по раз перетасовувати, на
ступник не відразу дістане зручні 
зв’язки свого попередника, 
якими обростає службовець, ко
трий іде на іншу посаду. Спо
чатку йому доведеться діяти обе
режно, бо ж якщо він покаже, що 
нечистий на руку, не тій людині, 

про це дізнаються всі, й халепи 
не уникнути. Тож найбезпечніша 
в цьому випадку пряма вузька 
стежка. А доки він виявить, у 
кого можна без страху вимагати 
«на лапу», йому час буде перехо
дити на іншу посаду.

Ще один помічний засіб – пе
рестраховування. Якщо функцію 
державної перевірки доручити 
двом, улазити в якісь сумнівні 
оборудки небезпечно буде кож
ному з них, адже другий завжди 
уважно стежитиме за тим, що ро
бить перший, і жоден не зможе 
скоїти чогось так, щоб інший не 
помітив. Якщо одного чинов
ника брати зі службовців, знайо
мих із роботою, а другого – з ін
шого відділу, з’являється додат
кова перевага: усталені практики 
відповідної служби – й не лише 
корупційні – проходять ретельну 
перевірку і в результаті часто 
очищуються від зайвого й нее
фективного.

Третім засобом є вимога про 
оприлюднення інтересів. Поши
рити сувору норму щодо самоусу
нення від справи за наявності 
зв’язку з будь-якою зі сторін, яка 
діє для суддів, на всю діяльність 
чиновників неможливо, адже 
часто їм необхідно знати грома
дян, із якими вони мають справу. 
Але якщо вони оприлюднюють 
наявність такого інтересу, це вже 
є сигналом, який попереджає 
всіх, що небезсторонність може 
збити чиновників із правильного 
шляху, або врешті приводить їх 
на хибний, якщо виявиться якась 
зацікавленість, котру вони за
були задекларувати.

Такі заходи допомагають пе
ретворити несхвалення біль
шістю корупції на потужні санк
ції проти неї. Але й вони не за
вжди діють. Влада схильна до ко
румпованості, а політика – це і є 
влада. І завжди буде тиск згори, 
що вимагатиме змінити правила 
на користь друзів тих, хто біля 
керма, й «переверховенству
вати» право їм на користь. Захід 
у цьому плані не менш уразли
вий, ніж Схід. Британія і Аме
рика люблять позиціонувати 
себе як приклад ґладстонівської 
чесності. Однак Сполучене Коро
лівство ще тільки розкриває для 
себе масштаб кумівства на 
Даунінґ-стрит, 10 (у резиденції 
прем’єр-міністра), а призначен-
 ня суддів до Верховного суду 
США дедалі більше стає справою 
політики. 

ЕКОНОМІКА МАЛОГО  
БІЗНЕСУ ПЕРЕДБАЧАЄ  
МЕНшЕ МОЖЛиВОСТЕй  
ДЛЯ КОРУПЦІї
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Скільки коштує довіра?
Дедалі більші проблеми у вітчизняній економіці є прямим наслідком 
низького рівня довіри українців до влади

Н
апередодні виборів уже за 
традицією влада щедро 
обдаровує електорат обі
цянками та бюджетними 

грішми, опозиція – її критикою, 
а соціологи – результатами опи
тувань, деякі з котрих справед
ливо відображають рейтинги 
перших двох. Однак ці рейтинги 
не покажуть рівня народної не
довіри до політиків, який увібрав 
провали та періоди бездіяльності 
всіх урядів незалежної України і 
який зріс настільки, що безпосе
редньо впливає на поведінку 
громадян та виливається в сут
тєві економічні диспропорції.

Як поводиться людина, що 
довіряє урядові та його політиці? 
По-перше, вона спокійно спожи
ває відповідно до рівня свого до
ходу без гіпертрофованої три
воги про завтрашній день. По-
друге, уникає працювати в ті
ньовій сфері економіки, бо впев
нена, що всі податки з її заро
бітку будуть спрямовані на за
безпечення нагальних потреб 
усього суспільства. По-третє, ре
гулярно робитиме заощадження 
та довірятиме їх фінансовим по
середникам, вкладаючи в най
кращому разі у цінні папери чи 
депозит у банку. У багатьох роз
винених країнах світу навіть під 

час кризи громадяни не пере
стали довіряти керівництву, бо 
принаймні три з наведених 
вище елементів поведінки збе
реглися. В Україні ж ситуація 
значно гірша з відповідними на
слідками для економіки. 

За даними Держкомстату, 
2011 року споживання україн
ських сімей було максимальним 
за часи незалежності: споживчі 
витрати домогосподарств у ре
альному вимірі перевершили на 
4,8% пікові значення, досягнуті 
до початку кризи. Водночас ре
альному ВВП країни наразі бра
кує 7,2% обсягу, щоб цілковито 
відновитися. Перше запитання, 
що спадає на думку, коли погля
нути на ці цифри: а з яких дохо
дів можливе таке зростання спо
живання у теперішній складний 
час? Логічною була б відповідь, 
що внаслідок кризи прибутки ві
тчизняних підприємств знизи
лися, тому підвищення частки 
зарплат і пенсій до ВВП досі ви
стачало для того, щоб населення 
споживало більше. Проте на
справді за останні три роки 
частка оплати праці най  маних 
працівників (ОПНП), а це всі 
зарплати і більша частина пен
сій, у ВВП знизилася із 49,6% до 
47,7%. Це корелює з динамікою 

Автор:  
Любомир 
шавалюк

частки ОПНП до споживчих ви
трат (див. графік «Споживчі 
витрати домогосподарств») і 
означає, що високе споживання 
українців має мало спільного із 
зарплатами та пенсіями. Відтак 
цей феномен потребує інших 
версій пояснення. Їх кілька.

По-перше, люди почали мен
 ше заощаджувати, підтримуючи 
на пристойному рівні спожи
вання своє та тих близьких, які 
втратили джерела доходів уна
слідок кризи. Це можливо, 
оскільки частка заощаджень на
селення в готівці та депозитах 
помітно знизилася (див. гра
фік «Вторинні чинники ви
користовуваного доходу до
могосподарств»). Однак якщо 
уявити близько 20 млн україн
ських працівників із середньою 
(за визначенням Держкомстату) 
зарплатою 2633 грн за минулий 
рік та ще майже 14 млн пенсіоне
рів із середньою пенсією 1152 грн 
і при цьому не забути про їхніх 
дітей та внуків, то стає зрозу
міло, що заощадження з цих до
ходів мало впливають на зміну 
обсягів споживання.

По-друге, особи, які отриму
ють пасивні доходи, наприклад, 
плату за оренду, відсотки за де
позитами, дивіденди, почали 
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Споживчі витрати – індекс реальних споживчих витрат домогосподарств 
(за 100 взято показник I кварталу 2003 року; у постійних цінах 2007-го)
ліва шкала

Оплата праці найманих працівників
до ВВП права шкала

ВВП – індекс реального ВВП (за 100 взято показник 
I кварталу 2003 року; у постійних цінах 2007-го)
ліва шкала

За даними Деркомстату, НБУ, власні розрахунки

Індекс у цінах 2007 року, 100 = 1К03 У відсотках до споживчих витрат
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Скільки коштує довіра?
Дедалі більші проблеми у вітчизняній економіці є прямим наслідком 
низького рівня довіри українців до влади споживати більше. Переважно 

такі доходи ніяк не можна поста
вити в один ряд із середньомі
сячними зарплатою чи пенсією, 
тому обсяги споживання цих 
людей та їхні набори товарів і по
слуг кардинально відрізняються 
від того, що споживає простий 
українець. Це пояснення перегу
кується зі статистикою, адже за 
останні три роки частка таких 
доходів (валового прибутку та 
змішаного доходу) до ВВП змі
нилася лише на 0,1%, залишаю
чись близькою до 38%. Крім того, 
середній рівень пасивних дохо
дів давав змогу робити заоща
дження до кризи, відтак їхні 
власники мають усі підстави на
рощувати особисте споживання, 
і від ситуації в економіці це 
майже не залежить. А отже, па
сок, який протягом останніх ро
ків не раз затягувався (вустами 
різноманітних політиків), розмі
щений не на талії тих, хто міг би 
своїми заощадженнями суттєво 
поліпшити пропорції україн
ської економіки, а на шиї тих, у 
кого і так нічого взяти. А це не -
абияк б’є по довірі більшості на
селення до влади.

По-третє, значне зростання 
видимих обсягів споживання 
можна пояснити принаймні не 
гіршою динамікою невидимих 
доходів, тобто доходів тіньового 
сектору економіки. Вони окрім 

тіньових зарплат, на яких зацик -
лилася нинішня влада, об’єд -
нують і невидимі прибутки від 
сірих імпорту, торгівлі та вироб
ництва, а ще всі можливі хабарі, 
які також, на жаль, до офіційної 
статистики не потрапляють. У 
результаті йдеться про значну 
суму, наявність якої чітко ілю
струє розрив між індексами ре
альних обсягів споживання та 
ВВП (див. графік «Споживчі 
витрати...»). І якщо до 2008 
року цей розрив пояснювався 
значною кількістю виданих кре
дитів, які здебільшого фінансу
вали імпорт та ніяк не впливали 
на ВВП, то після кризи домогос
подарства лише повертають по
зики (див. графік «Вторинні 
чинники...»), а розрив і далі 
зростає. Цілком можливо, що з 
14,8% офіційного зниження ре
ального ВВП у 2009-му щонай
менше третина не зникла, а 
нишком перейшла в тінь, де на
разі, як і раніше, успішно існує та 
розвивається, щедро забезпечу
ючи видиме споживання її влас
ників та збільшення зазначеного 
розриву. Зрозуміло, що праце
любні громадяни, які живуть 
лише на зарплату або пенсію, ба
чачи розкошування своїх вина
хідливих сусідів, передусім зви
нувачують у цьому владу та під
тримуваний нею рівень порядку 
в державі, а це аж ніяк не підви
щує рівень довіри до уряду.

По-четверте, згідно з теорією 
споживання може зростати зі 
збільшенням кредитування. Але 
це не стосується української ста
тистики останніх двох-трьох ро
ків. Цифри засвідчують (див. 
гра  фік «Вторинні чинни
 ки...»), що 2007 року обсяги по

зик, виданих домогосподарст -
вам, становили майже 20% спо
живання, а це вагомий чинник 
його зростання. Однак протягом 
усього післякризового періоду 
більше повертають старих кре
дитів, ніж беруть нових. Цей 
факт лише підсилює значення 
попередніх трьох версій, адже 
частина тих, хто живе на зарп
лату, споживає менше, сплачу
ючи за кредитами, при цьому за
гальне споживання підвищу
ється завдяки пасивним і тіньо
вим доходам.

Є показовою динаміка й ін
ших складових використовува
ного доходу. Зростання обсягів 
кредитування до кризи, як і 
зменшення кредитного плеча у 
приватному секторі після неї, 
відбувалося в більшості еконо
мік світу. Ці тенденції є об’єк -
тивними, і, на жаль, уряд тут ні
чим не зарадить. Така сама ситу
ація й з інвестиціями в житло: 
вони стоять наприкінці лан
цюжка споживчих пріоритетів 
переважної частини громадян, 
тобто нерухомість купується 
тоді, коли грошей вистачає, щоб 
задовольняти нагальніші по
треби та робити заощадження. 
Криза 2009 року створила своє
рідний вакуум на ринку житла, 
адже ті, хто мав вищі доходи, 
встигли придбати житло в кре
дит до неї, а ті, у кого доходи 
були дещо нижчими, втратили 
частину з них і можливість отри
мати позику і, як наслідок, спро
можність купити квартиру. У ре
зультаті житлове будівництво 
зменшилося з 3,4% до ВВП у 
2007-му до 2% до ВВП у 2011-му. І 
тут також мало простору для ді
яльності уряду, адже компенса
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Вторинні чинники використовуваного доходу домогосподарств

Кредити – частка чистих (надані мінус погашені або списані) кредитів, виданих 
банками домогосподарствам, до обсягу споживання домогосподарств

Готівка та депозити – відношення приросту заощаджень 
домогосподарств у вигляді чистих депозитів у всіх валютах, 
розміщених у банках, та готівкових гривні й валюти 
до споживання

Інвестиц� в житло - частка інвестиційних 
витрат домогосподарств на житлову 
нерухомість у відсотках до споживання 
(дані за рік, рівномірно розподілені 
на квартали) 

За даними Деркомстату, НБУ, власні розрахунки

У відсотках від споживання
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ція відсотків за іпотеку за недо
статнього рівня доходів насе
лення не привабить великої 
кількості покупців. Навіть якщо 
уряд придбаватиме і роздава
тиме житло хоча б на 1–2% ВВП, 
це стане великим тягарем для 
бюджету, але майже не змінить 
макроекономічних тенденцій.

Проте серед складових вико
ристовуваного доходу домогоспо
дарств є й такі, де роботи для 
уряду непочатий край. Ідеться 
про заощадження, для збері
гання яких в українців не надто 
великий вибір активів. Він скла
дається з основних видів (готівки 
у гривні й валюті та депозитів) і 
другорядних (нерухомості, землі, 
цінних паперів, банківських ме
талів), використовуваних значно 
рідше. У динаміці основних 
можна побачити кілька цікавих 
тенденцій (див. графік «Ком
поненти заощаджень домо
господарств»). По-перше, уна
слідок кризи обсяги заощаджень 
у готівці та депозитах зменши
лися з 22% до ВВП у 2007-му до 
10,9% торік, а ці активи є найлік
віднішими, тобто заощадження 
в інших мали знизитися ще ви
щими темпами. Цю тенденцію 
можна було б списати на падіння 
доходів населення. Але доходи 
більшості наших співвітчизників 
не дають змоги багато відкла
дати, тому переважна частина 
втрачених надходжень, вочевидь, 
припадає на тих, хто міг би це ро
бити, але вирішив не обмежувати 
свого споживання. По-друге, на
віть серед найліквідніших акти
вів домогосподарства обирають 
готівку, адже якщо пікового 2007 
року їхні заощадження у вигляді 

НАЯВНІСТь ЗНАЧНиХ 
ЗАОщАДЖЕНь У ГОТІВЦІ 
Є СВІДЧЕННЯМ 
НЕВПЕВНЕНОСТІ ЛЮДЕй 
В ЗАВТРАшНьОМУ ДНІ

депозитів становили 8,0% ВВП, 
то 2011-го – лише 3,0%. Це свід
чить про те, що населення зневі
рилося і в банках, і в можливості 
уряду їх підтримати в разі виник
нення тимчасових труднощів. 
По-третє, з-поміж двох видів го
тівки українці почали дедалі час
тіше обирати іноземну валюту: 
якщо 2007-го співвідношення го
тівкових заощаджень було 9,4% 
на 4,6% ВВП на її користь, то 
2011-го – 7,2% на 0,7% ВВП. У 
той час як, незважаючи на ско
рочення доходів та заощаджень, 
торішні обсяги останніх у валюті 
становили лише на 0,1 відсотко

вого пункту менше, ніж 2008-го. 
З одного боку, це свідчить про 
недовіру до гривні та до можли
востей органів центральної 
влади підтримувати її стабіль
ність. З іншого – слід розуміти, 
що хоч би яку грошову одиницю 
наші співвітчизники вибирали, 
усе одно вона «лягає під ма
трац», виходячи з економічного 
кругообігу та зменшуючи потен
ційний сукупний попит, тому 
сам факт наявності значних зао
щаджень у готівці є свідченням 
невпевненості громадян у за
втрашньому дні.

Таким чином, у післякризо
вий період макроекономічні дис
пропорції в Україні наростають, і 

деякі з них є безпосереднім на
слідком падіння довіри до уряду 
та його заходів. Стає зрозуміло, 
що в нашій країні більшість тих, 
хто живе на зарплату чи пенсію, 
повинні жорстко обмежувати 
своє споживання; особи, які ма
ють пасивні доходи, не збира
ються робити заощадження, на
віть якщо економічна система 
потребує їх; ключовим із небага
тьох шляхів забезпечити собі до
статок є тіньова діяльність; при 
цьому зневіра у фінансовій сис
темі та національній грошовій 
одиниці така, що майже 2/3 своїх 
заощаджень українці міняють 
на іноземну валюту та відклада
ють до кращих часів. За таких 
тенденцій, хоч би якими були 
рейтинги політичних партій, що 
перебувають при владі, про по
зитивне ставлення суспільства 
до державної верхівки неза
лежно від персоналій можна 
буде говорити лише тоді, коли 
остання почне регулярно вжи
вати дієвих заходів для пом’як -
шення цих системних диспро
порцій. І якщо раптом зна
йдеться уряд, якому вдасться 
спрямувати заощадження насе
лення у фінансову систему (7–
10% ВВП), заохотити багатших 
затягнути паски (5–7% ВВП) і 
скерувати тіньові доходи в ре
альний сектор економіки (5–10% 
ВВП додаткових податкових над
ходжень), він отримає величез
ний резерв, який дасть змогу за 
кілька років оновити економіку 
України та відновити рівень до
віри, якої так сьогодні бракує в 
країні не тільки на найвищому 
державному рівні, а й між про
стими українцями. 

I      II     III    IV     I      II     III    IV     I      II     III    IV     I      II     III    IV     I      II     III    IV     I      II     III    IV     I      II     III    IV     I      II     III    IV     I      II     III    IV
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У відсотках від ВВП

За даними НБУ, власні розрахунки

Готівкова валюта – чистий обсяг (купівля мінус продаж) 
валюти, викупленої населенням у банків, у відсотках 
від ВВП

Готівкова гривня – чистий приплив (надходження мінус витрати) 
готівкової гривні до домогосподарств, у відсотках від ВВП

Депозити – чистий приріст депозитів (отримання 
мінус повернення), відкритих домогосподарствами 
в банках, у відсотках до ВВП
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19 червня керів-
ники Запорізької та 
Черкаської облас-

тей закликали 
прем’єра Миколу 
Азарова сприяти 
якнайшвидшому 

введенню в дію рі-
шення Міжвідом-

чої комісії з міжна-
родної торгівлі про 
застосування спеці-
ального мита на ім-
порт легкових авто

6 
червня міністр економіч
ного розвитку і торгівлі Пе
тро Порошенко повідомив, 
що в уряді практично узго

джений проект підвищення мит 
на імпортні автомобілі. Яким 
воно буде, урядовець не сказав, 
але натякнув, що пропонує брати 
приклад із Росії: «Чому україн
ський ринок захищений 6–10% 
митами, а ті самі виробники РФ – 
20–25% й успішно розвивають 
власне виробництво та нарощу
ють інвестиції в галузь!» Раніше 
з’являлася інформація, що спо
чатку лобісти підвищення мит ви
магали їх зростання до 33,4% і 
47% для автомобілів з робочим 
об’ємом двигуна відповідно 1–1,5 
л й 1,5–2,2 л, але останні дані свід
чать про зменшення апетитів до 
6,46% і 15,1% (йдеться про над
бавки до вже наявного імпорт
ного мита в 10%, що допускається 
за правилами СОТ). 

АВТОЛОБІСТи У ВЛАДІ –  
ЧАС ДІЯТи
Взагалі «холодна війна» між 
українськими виробниками та ім
портерами автомобілів триває 
вже дуже давно. А про згадане 
підвищення ставок мит розмова 
ведеться щонайменше рік – з мо
менту ініціювання корпорацією 
«Укравтопром» спеціального роз-
 слідування Міністерством еконо
міки і торгівлі. Тиждень вислов
лював припущення, що чутки про 
прийдешнє серйозне збільшення 
цін на імпортні авто вкидають в 
інформаційний простір самі ім
портери (див. Тиждень, № 
9/2012). Мета – стимулювати 
зростання продажу власної про
дукції, що залежалася, закликом 
«налітай – подорожчає!». Адже 

зрозуміло, що очікування подо
рожчання «залізного коня» на 
кілька тисяч доларів має під
стьобнути «відкладений попит» і 
змусити потенційних покупців до 
дострокового придбання імпорт
них машин, а якщо в них бракує 
власних грошей, то до рішення 
взяти кредит.

Утім, цього року ситуацію ко
ригують зміни, що сталися в ке
рівництві держави напередодні. 
Адже зовсім нещодавно у влад
ному таборі «після тривалих роз
мірковувань» опинився один із 
найвпливовіших помаранчевих 
олігархів Петро Порошенко. Його 
інтерес до авторинку очевидний з 
огляду на чималі автоскладальні 
потужності (зокрема, він є влас
ником корпорації «Богдан», що 
випускає в Україні однойменні 
автобуси і збирає легковики 
Hyundai Accent, Hyundai Elantra 
XD і Hyundai Tucson). При цьому 
помітних бізнес-преференцій від 
моменту переходу до цього табору 
він досі так і не отримав. Поява 
такої потужної «важкої артиле
рії» в уряді однозначно підви
щила вагу традиційного «борця 
за високі мита» – власника ЗАЗ 
Таріела Васадзе, який перейшов 
до владного ешелону торік. А ін
терес вітчизняних виробників 
очевидний. Адже в умовах кризи, 
яка вже призвела до майже три
кратного зменшення обсягів про
дажу і загрожує черговим спадом, 
переділ ринку залишається чи не 
єдиною можливістю для україн
ських олігархів зберегти при
бутки, не перенавантажуючи себе 
модернізацією виробництва та 
оновленням модельного ряду. 

ГЛАДКО ЛишЕ НА ПАПЕРІ
Тож наскільки ймовірним є дове
дення ініціаторами підвищення 
мит цієї справи до кінця і до чого 

це може призвести? Цілковито ви
ключити запровадження додатко
вих мит на імпортні автомобілі 
цього разу не можна. Адже в країні 
спостерігається погіршення торго
вельного сальдо і є серйозні про
блеми з наповненням державного 
бюджету. Першу проблему можна 
подолати або коригуванням курсу 
гривні (чого принаймні до виборів 
на Банковій не бажають із полі
тичних міркувань), або ускладнен
ням доступу імпорту, зокрема пла
номірно підвищуючи розмір мит 
аж до заборонних. Останній шлях 
теоретично може забезпечувати 
ще й збільшення надходжень як 
до скарбниці (офіційні платежі), 
так і до каси партії влади (відкати 
за «кришування» сірого імпорту). 
Означені чинники в разі правиль
ної подачі ключовим у державі ви
сокопосадовцям можуть відіграти 
не останню роль для вдалого про
ходження лобійованого рішення 
про збільшення мит. 

Щоправда, на практиці вве
дення мит може призвести і до 
неприємного для держбюджету 
результату. Адже надходження до 
скарбниці за рахунок оподатку
вання автоімпорту стоять на дру
гому місці після зборів на завезені 
енергоносії (!). При цьому 2009 
року внаслідок введення 13% до
даткового до діючого 10-відсотко
вого мита на іноземні авто вони 
скоротилися на 85%, що врешті 
змусило уряд піти на поступки ав
тоімпортерам. 

АВТОСТОП
Спад промислового виробництва та 
погіршення торговельного балансу 
посилюють позиції українських 
автовиробників, які очікують 
преференцій за зміну власної 
політичної орієнтації

На низьких обертах
Динаміка продажів 
легкових автомобілів 
в Україні

371 тис.

542 тис.

623,2 
тис.

162,3 тис. 162,6 тис.
100 тис.

Бурхливе зростання 
продажів автомобілів 
у докризовий період 
прямо пов’язане з 
тогочасним кредит-
ним бумом. Криза 
ліквідності (від якої 
досі потерпають чи-
мало банків), а за 
нею згортання фін-
установами кредит-
них програм обвали-
ли авторинок.

20062006 20072007 20082008 20092009 20102010 2011 20122012

120 тис.

84 тис.

ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ

 ДРУГЕ ПІВРІЧЧЯ

220,6 тис.

Зростання продажів у другому півріччі 2011-го 
збіглося з опублікуванням у багатьох ЗМІ статей 
про «неминуче подорожчання» імпортних 
автомобілів у зв’язку з так само «невідворотним 
підвищенням» мита. Однак спецрозслідування, 
ініційоване «Укравтопромом» у липні того самого 
року щодо ввозу легкових авто (передбачало 
введення спецмита обсягом у 47%), завершилося 
безрезультатно.

СІЧЕНЬ – ТРАВЕНЬ

За даними з відкритих джерел

Автор:  
Георгій Грищенко

38|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 25 (242) 22–28.06.2012

ЕКоНоміКА|лобізм



ПІДВищЕННЯ АВТОМиТ 
ВиГІДНЕ НАСАМПЕРЕД  
ПІДПРиЄМСТВАМ  
ПОРОшЕНКА

Сподівання на зменшення 
від’ємного зовнішньоторговель
ного сальдо також можуть не ви
правдатися. Імпорт технічно лімі
тувати легко, але вплинути на 
збільшення експорту дуже 
складно. Зрештою, підвищення 
імпортного мита на авто може не
гативно позначитися на обсягах 
українського експорту. Основ ні ав
товиробники зосереджені в США, 
Західній Європі, Японії. Це ж не 
китайському ширвжитку «чер
воне світло» вмикати – ті самі дії 
щодо країн Великої сімкиг можуть 
обернутися переважаючим обме
женням вітчизняного експорту в 
країни ЄС та США.  

Крім того, є ще підвішена 
угода про зону вільної торгівлі з 
Євросоюзом. Принаймні посадові 
особи ЄС, у тому числі єврокомі
сар з питань торгівлі Карл де 
Ґюхт, уже висловили явне невдо
волення можливими митними 
новаціями нашої країни. Хіба що 
в такий спосіб лобісти підви
щення мит вирішили скориста
тися роздратуванням Януковича 
демаршами європейських і, зо
крема, німецьких та чеських ліде
рів щодо політичних репресій в 
Україні, про що вже натякали 
представники ПР. Проте на
скільки адекватна така відповідь і 
які наслідки вона матиме для дер
жави і тих самих наближених до 
влади олігархів? 

У цьому контексті сумнівними 
видаються й аргументи віт-

чизняних виробників про збіль
шення робочих місць у разі обме
ження імпорту. За період кризи 
автозаводи втратили їх, за різ
ними оцінками, від 12 до 14 тис. 
Цифра не дуже велика навіть для 
окремо взятого міста на кшталт 
Запоріжжя. Але якщо всі звільнені 
автоскладальники й повернуться 
на свої місця, чи не призведуть 

втрати від зниження експорту у 
зв’язку із заходами у відповідь до 
ще більшого безробіття?

КОНСЕРВАЦІЯ ВІДСТАВАННЯ?
Крім того, більшість із тих, хто 
має горду назву «українські ви
робники», насправді такими не є. 
Останній автомобіль суто вітчиз
няного складання – пам’ятна 
«Славута» – зійшов із конвеєра 
ЗАЗу ще торік. А на виробничих 
потужностях останнього нині 
збирають перейменоване дитя 
китайського автопрому, до того ж 
за ціною, майже зіставною з недо
рогими європейськими й амери
канськими авто. Українська ж 
частка, наприклад, у Lanos – 
близько 62%, у Sens – трохи 
більше за рахунок не опелів
ського, а мелітопольського дви

гуна. Переважна частина вузлів 
«вітчизняних» Skoda, Hyundai ви
робляється на закордонних під
приємствах. 

Чи зміцнить такий підхід 
наше автовиробництво, причому 
в сучасних його зразках, а не 
 «ребрендингах» «євроновинок» 
20-річної давності? Яскравим 
прикладом останніх є Lanos, іме
нований своїми творцями «на
родним автомобілем», в основі 
якого лежить Opel Kadett, випу
щений 1993-го. Адже в автопромі 
термін життя кожного техноло
гічного покоління – п’ять років.  
Україна на кілька десятиліть від
стала у своєму «псевдовітчизня
ному» виробництві від по-
справжньому сучасного автомо
білебудування. Тож чи варто 
консервувати це відставання й 
надалі? Замість того, щоб іти 
шляхом чеської Škoda, докорінно 
перебудованої німцями.

Що цікаво, критичні заува
ження щодо планованого Мін
торгівлі підвищення автомобіль
них мит кіль  ка днів тому прозву
чали з вуст сина президента Яну
ковича. Можливо, нащадок не 
просто так оприлюднив свою за
яву. Відомо, що за усталеною 
практикою Віктор Федорович за
звичай не повідомляє про свою 
позицію до останнього, щоб мати 
простір для маневру: підтримати 
те чи інше рішення або пропіари
тися як «добрий цар», що поклав 
край «підступам злих бояр».  

На низьких обертах
Динаміка продажів 
легкових автомобілів 
в Україні

371 тис.

542 тис.

623,2 
тис.

162,3 тис. 162,6 тис.
100 тис.

Бурхливе зростання 
продажів автомобілів 
у докризовий період 
прямо пов’язане з 
тогочасним кредит-
ним бумом. Криза 
ліквідності (від якої 
досі потерпають чи-
мало банків), а за 
нею згортання фін-
установами кредит-
них програм обвали-
ли авторинок.

20062006 20072007 20082008 20092009 20102010 2011 20122012

120 тис.

84 тис.

ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ

 ДРУГЕ ПІВРІЧЧЯ

220,6 тис.

Зростання продажів у другому півріччі 2011-го 
збіглося з опублікуванням у багатьох ЗМІ статей 
про «неминуче подорожчання» імпортних 
автомобілів у зв’язку з так само «невідворотним 
підвищенням» мита. Однак спецрозслідування, 
ініційоване «Укравтопромом» у липні того самого 
року щодо ввозу легкових авто (передбачало 
введення спецмита обсягом у 47%), завершилося 
безрезультатно.

СІЧЕНЬ – ТРАВЕНЬ

За даними з відкритих джерел
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52%
єгиптян підтри-

мали Морсі у дру-
гому турі прези-

дентських виборів

ЯКщО ІСЛАМІСТи 
ЗДОБУДУТь ВЛАДУ,  
ТО ВЖЕ НІКОЛи НЕ 
ВиПУСТЯТь її З РУК
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С
подівання The Economist 
на те, що до другого туру 
президентських виборів у 
Єгипті 16–17 червня ви

йдуть симпатичні нам канди
дати, не справдилися. Дивува
тися тут нічому, адже ми схи
ляємося до лібералізму, а після 
Арабської весни він так і не 
прижився в цій найбільшій 
країні арабського світу.

Амр Мусса, «наш» кандидат 
у першому турі, зазнав поразки. 
Тож на єгиптян чекав небага
тий вибір між Мухаммедом 
Морсі, похмурим «братом-мусуль -
манином», який ледве пройшов 
у другий тур, і Ахмедом Шафі
ком, колишнім головнокоман
дувачем ВПС і прапороносцем 
старої мубараківської гвардії 
(за попередніми даними, остан
ній зазнав поразки на прези
дентських виборах. – Ред.). Та
кий хаотичний дебют демокра
тії може змусити рядових єгип
тян посумувати за суворими 
правилами часів Мубарака.

«Брати-мусульмани» зму
шують людей нервувати. Багато 
світських арабів бояться, що, 
здобувши владу, ісламісти вже 
не випустять її з рук. Хоч би як 
спритно ті перефарбовувались, 
у їхньому середовищі панує 
сильна нетерпимість, особливо 
релігійна. Легко зрозуміти три
вогу, що охопила 8 млн єгипет
ських християн – близько 10% 
населення країни – не остан
ньою чергою тому, що у ви
падку обрання президентом 
Морсі йому знадобиться під
тримка не лише «Братів-мусуль- 
  ман», а й салафітів. А це куди 
небезпечніше ісламістське угру
повання, яке закликає поверну
тися до пуританства часів про
рока Магомета. Непокоїть і те, 
що в новому Єгипті вони за
жили чималої підтримки серед 
народу. «Брати-мусульмани» та 
салафіти вже й так мають біль
шість у парламенті країни. 
Якщо президентом стане член 
«Братства», то є небезпека жор
стокого утискання ісламістами 
решти. Ось чого бояться багато 
світських єгиптян; стурбовані й 
ізраїльтяни.

Але ці страхи бачаться пере
більшеними. У сучасному араб
ському світі ісламізм має широ
кий спектр кольорів та відтінків. 
Нині швидко розвивається його 
помірковане крило – з ради
кального, войовничого напряму 
до сучасного, відкритого світові 
різновиду. У Тунісі близька до 
«Братства» партія прийшла до 
влади й узяла добрий старт. У 
Марокко подібна політсила при
стала до коаліції, хоча й за нака
зом короля. Навіть палестин
ська філія «Братів-мусульман» 
«Хамас» намагається стати на 
курс практичної політики. По
над те, в Єгипті «Братство» зва
жилося на нечуваний для нього 
крок: відмовилось від нетерпи
мості й фанатизму, проголо
сивши підтримку (принаймні на 
папері) прав жінок та християн і 
пообіцявши не закривати бари 
на пляжах для туристів і не за
проваджувати заборону на но
сіння бікіні.

Та все ж сумніви залиша
ються. Ніхто не знає, як ісла
місти ставитимуться до мен
шин, якщо вони здобудуть кон-
троль над обома гілками влади 
або як змінять судову систему. В 
одних випадках Морсі, схоже, 
підтримує «полювання на ві
дьом» – членів колишнього ре
жиму Хосні Мубарака; в ін
ших – бачиться маріонеткою, 
яку смикають за мотузочки по 
той бік лаштунків.

Натомість обрання Шафіка, 
який усе повторює свою мантру 
із закликами до стабільності й 
війни зі злочинністю, означало 
б повернення до репресій. Він 
був останнім прем’єр-міністром 
в уряді Мубарака і досі не пока
явся за гріхи попередньої вла-
 ди. Шафік хоче захищати так 
звану глибоку державу: сило
вий істеблішмент, який тримає 
в руках владу після повалення 

Мубарака. Відтоді єгиптяни в 
уніформі продовжують зловжи
вати владою і плювати на права 
людини.

Виборча кампанія Шафіка 
була організована некомпетент-
 но. Він підтримував різко попу
лістський курс, пообіцявши спи
сати борги фермерів. Крім того, 
посіяв у країні страх, натяк

«Брат-мусульманин» кращий, ніж Мубараків «сват»
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«БРАТСТВО» 
У ВЛАДІ. 
Прихильники 
Мухаммеда 
Морсі вийшли 
на каїрську 
площу Тахрір 
привітати 
свого лідера

нувши, що благодійні організа
ції – це іноземні шпигуни, а іс
ламісти створять щось на зразок 
іранської революційної гвардії. 
Тривожили його бажання ви
тиснути останніх із влади, не
зважаючи на народне волевияв
лення. Як показує досвід, зага
няючи ці сили в підпілля, дер
жава лише надає їм ореолу та

ємничості й рятує їх від політич
ної відповідальності за свої дії.

У будь-якому разі шкода, 
що після всіх сподівань і труд
нощів за останні півтора року 
перед єгиптянами постав вибір 
у вигляді або «глибокої дер
жави», або «Братства». Та все 
ж це не означає, що революція 
зазнала поразки. За Мубарака 

країна задихалася. Зараз, при
наймні, єгиптяни можуть гово
рити те, що хочуть, і голосу
вати за кого хочуть. Віддавши 
перевагу Морсі й «Братам-
мусульманам», вони постануть 
перед ризикованим майбутнім. 
Але це краще, ніж повернення 
до минулого під суворим керів
ництвом Шафіка. 

«Брат-мусульманин» кращий, ніж Мубараків «сват»
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Н
а початку червня у Київ 
завітала група американ
ських експертів на під
тримку європейської інте

грації України, метою яких є роз
робка рекомендацій і практичних 
настанов для вітчизняної влади, 
аби покращити міжнародне ста
новище нашої держави. Делега
ція мала кілька зустрічей з укра
їнськими відповідними фахів
цями, громадськими діячами та 
журналістами. Серед візитерів 
був Януш Бугайські, провідний 
спеціаліст із зовнішньої політики, 
котрий регулярно бере участь у 
підготовці звітів із міжнародної 
політики для Конгресу США. В 
інтерв’ю Тижню він розповів 
про те, чому Україна не може 
залишатися нейтральною, чому 
Сер  бія ризикує стати новим дже
релом нестабільності в регіоні і 
які виклики існують для європей
ських країн у зв’язку з геополітич
ними амбіціями путінської Росії.

У. Т.: Як вважаєте, нинішня ситуа-
ція нашого керівництва, яке за-
гнало себе у глухий кут, штовхає 
його в обійми Росії чи Захід усе 
ще зберігає важелі впливу на 
офіційний Київ?

– Український уряд сьогодні 
проводить самозгубну політику, 
яка віддаляє його від об’єднаної 
Європи й перспективи підпи
сання асоціації про зону вільної 
торгівлі з ЄС. Однак ваша влада, 
схоже, прагне не надто зближува
тися з Росією, усвідомлюючи, що 
це може загрожувати державі пе
ретворенням на провінцію Мо
скви, а їй самій – на периферій
них авторитетів. Будь-який союз 
із Кремлем означатиме втрату 
національного суверенітету, що, 
своєю чергою, призведе до суттє
вого зменшення політичної і 
втрати економічної ваги україн
ської еліти.

Ваша країна зараз перебуває 
на роздоріжжі: куди їй пряму

вати, до кого йти на зближен- 
ня – чи то до Заходу з його відпо
відними стандартами, угодою 
про асоціацію та зону вільної 
торгівлі й майбутнім входжен
ням до ЄС, чи то до Росії з її Мит
ним союзом, євразійськими інте
граційними планами Путіна й 
політичною конфедерацією. Моя 
особиста думка – Україна не 
може залишатися нейтральною і 
стояти осторонь, розвиватися 
якимось третім шляхом, вона по
винна визначитися щодо вектора 
свого руху. Ваша держава не 
може бути таким собі нейтраль
ним оазисом, вона здатна бути 
хіба що нейтральним полем 
битви.

У. Т.: Як ви оцінююте подвійну 
зов нішню політику новообраного 
президента Сербії Томіслава Ні-
колича в його прагненні привести 
країну до ЄС і заодно підтриму-
вати добрі взаємини з Росією?

Януш Бугайські: 
«Україна не може бути нейтральним оазисом,  
хіба що нейтральним полем битви»

Спілкувався 
Олександр 

Пагіря
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БІОГРАФІЧНА НОТА 
Януш Бугайські є експертом європейської програми 
Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Ва-
шингтоні (CSIS). Працював консультантом багатьох 
американських урядових інституцій та громадських 
організацій, регулярно бере участь у підготовці звітів із 
міжнародної політики для Конгресу США. Очолює про-
граму вивчення Центральної та Південної Європи в Ін-
ституті зовнішньої політики при Державному департа-
менті США. Дописує до американських та європей-
ських друкованих видань. Автор книжок: «Нові амери-
канські союзники у Європі» (2009), «Розширюючи Єв-
разію: російські європейські амбіції» (2008), «Атлан-
тичні мости: нові європейські союзники США» (у спі-
вавторстві з Ілоною Текелі) (2007), «Холодний мир: но-
вий російський імперіалізм» (2004) та «Політичні пар-
тії Східної Європи: путівник у політику посткомуністич-
ної ери» (2002).

МОСКВА ПОСТІйНО 
ЕКСПЛУАТУЄ КРАїНи,  
ЯКІ ВиСТУПАЮТь ПРОТи 
ПРиСУТНОСТІ НАТО,  
СшА Чи ЄС

– Він був віце-прем’єр-міні-
стром в уряді Cлободана Мілоше
вича наприкінці 1990-х. Робив 
надзвичайно агресивні заяви про 
НАТО і США, а також про те, що 
Сербія краще приєднається до Ро
сії, ніж до ЄС. Останніми роками у 
своїй позиції цей політик більше 
наблизився до центру, принаймні 
риторично, говорячи вже про те, 
що його держава повинна стати 
частиною ЄС, та все ще не Альянсу. 
Але водночас він бажає тісних вза
ємин із Росією. Шкода, що свій 
перший міжнародний візит пре
зидент здійснив до Москви. Йому 
потрібно було спершу поїхати або 
до Києва, щоб дізнатися, як живе 
країна, розташована по сусідству з 
РФ, або краще до Брюсселя, щоб 
зрозуміти дальший алгоритм руху 
Белграда в бік Євросоюзу. Сербія 
здобула статус кандидата до ЄС і 
нині готується підписати договір 
про вступ. Велика небезпека в неї 
сьогодні та, що Ніколич прийшов 
до влади під гаслом покращення 
економіки. Утім, останньої за одну 
ніч зі скрутного стану не витяг
неш. Серед пунктів його програми 
є такий, що передбачає підви
щення податків на великий бізнес, 
а це загрожує відпливом інвести
цій, і економічна ситуація Сербії 
може ще дужче погіршитися на 
тлі кризи в ЄС. Загроза полягає в 
тому, що Ніколич, не виключено, 
вдасться до націоналістичної ри
торики, щоб відволікти увагу сер
бів від економічних негараздів і 
сфокусуватися на проблемі ко
лишніх частин Югославії – Ко
сова, Боснії і Герцеговини, Чор
ногорії, ба навіть Хорватії. Він 
може стати новим джерелом не
стабільності в регіоні, й Росія 
спробує це використати. Москва 
постійно експлуатує ті країни, 
які виступають проти присут
ності НАТО, США й навіть ЄС. 
Білокам’яна маніпулює цими 
державами у своїх інтересах, 
щоб здобути союзників у регіо
нах, де вона не має впливу. І 
така політика сприяє виник
ненню проблем, зокрема до
вкола Косова, блокуючи його не
залежний розвиток, Боснії, під
тримуючи сербську ідентичність 
у цій країні на противагу дер
жавній. Таким чином, Ніколич 
за допомогою Москви може зро
бити помітний внесок у дестабілі
зацію ситуації на Балканах або ж 
створить великий простір для ро
сійського втручання на півострові 
в енергетичній, банківській, еко

номічній, політичній, безпековій 
та розвідувальній сферах.

У. Т.: На які ще європейські кра-
їни може спиратися путінська Ро-
сія, щоб посилити вплив на кон-
тиненті?

– У цьому сенсі Сербія буде, 
звичайно, головним плацдар
мом. Але Кремль спробує зробити 
щось подібне і в ближчій до нього 
Болгарії. Софія традиційно збері
гала дружні відносини з Мо
сквою. Але нині тамтешній уряд 
намагається переглянути всі ті 
проекти співпраці з Росією, за до
помогою котрих остання, як і в 
Україні, намагається посилити 
свій вплив (енергетика, будівни
цтво ядерних електростанцій, 
трубопровід Бургас – Александру

поліс, «Південний потік» тощо). 
Болгарія починає усвідомлювати, 
що партнерка спробує її обма
нути, імплементувати свої інте-
реси і взяти під контроль енерге
тичну інфраструктуру. Сьогодні 
офіційна Софія почала дистанці
юватися від Москви, закликаючи 
до створення більш диверсифіко
ваних енергопотоків на своїй те
риторії.

Якщо брати до уваги енерге
тичну сферу, то під загрозою ро
сійського впливу також перебува
ють Боснія і Герцеговина, Маке
донія, Угорщина, Словаччина. У 
колишніх країнах соцтабору досі 
є мережі симпатиків РФ із числа 
вчорашніх комуністів, на які вона 
може спиратися. Окрім цього, ро

сіяни намагаються через хабарі 
здобувати собі вплив, тим самим 
корупціонуючи європейський по
літикум і бізнес.

У. Т.: У своїй книжці «Холодний 
мир» ви вживаєте термін «новий 
російський імперіалізм». Які ри-
зики існують для європейських 
країн у зв’язку з геополітичними 
амбіціями путінського уряду?

– Я назвав ці амбіції новим 
російським імперіалізмом, бо він 
послуговується нетрадиційними 
інструментами. На мою думку, 
Кремль уже не хоче безпосеред
ньо контролювати території кра-
 їн, визначати їхню ідеологію та 
політичну структуру; словом, він 
уже не тоталітарний. Але росіяни 
прагнуть вибіркового контролю в 
трьох ключових сферах: зовніш
ній політиці, безпеці та економіці. 
Якщо говорити про Європу, то Ро
сія ніколи не загрожувала об’єд-
наному континентові як цілісно-
 му проекту. Але щоб перешко
дити ЄС стати головним міжна
родним і безпековим гравцем, 
Москва робить прихильними до 
себе три його ключові країни: Ні
меччину, Францію та Італію, на
магаючись привабити тамтешній 
бізнес і політиків, які вигідні Ро
сії. І це убезпечує її від створення 
об’єднаного європейського важе-
 ля впливу проти неї. Що стосу
ється Центрально-Східної Євро-
 пи, то росіяни ставляться з підо
зрою і навіть певною ворожістю 
до прибалтійських народів, поля
ків, румунів, чехів, оскільки ці 
країни традиційно жили з росій
ською імперською моделлю й хо
чуть, щоб ЄС був більш інтегро
ваною і потужною спільнотою, 
яка може протистояти політич
ним, безпековим та економічним 
інтересам РФ. Після повернення 
Путіна до влади спостерігається 
фокусування Кремля на політи-
 ці реінтеграції пострадянсь  кого 
простору. Гадаю, це вже не буде 
щось схоже на Радянський Союз. 
Але Москва хоче сформувати на
вколо себе наднаціональне си
лове поле. Ось чому росіяни го
ворять про мультиполярну струк -
туру світу. Путін хоче бачити в 
Росії окрему орбіту міжнарод
ного впливу, до якої прагне втяг
нути також Східну Європу з Укра
їною включно. Граючи на еконо
мічній кризі, слабкості ЄС і роз
біжностях серед країн об’єд наного 
континенту, він намагається до
сягнути своїх цілей. 
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СПРАВЖНЄ РЕФОРМУВАННЯ 
НА ТЕРЕНАХ СНД 
НЕМОЖЛиВЕ  БЕЗ РОЗРиВУ 
З МОСКВОЮ

Н
ові хазяї, нові закони. Це 
стало практикою на тере
нах СНД. За зміною пер
шої особи обов’язково 

йдуть не лише чистки вищих 
ешелонів, а й порахунки, помста 
за колишні кривди. Не без ба
нальної економічної та фінансо
вої зацікавленості. У дуже бага
тьох «нових» виникає непере
борне бажання відібрати й поді
лити. І все це під прапором бо
ротьби з корупцією, оновлення, 
відродження справедливості 
плюс решта обов’язкового піа
рівського набору. В найконцен
трованішому вигляді таке дій
ство відбувається в Україні до
вкола Юлії Тимошенко, Юрія 
Луценка та інших в’язнів вибір
кового правосуддя. Не оминули 
такі процеси й Придні стров’я. 
Щоправда, в ПМР є ще й своя 
особливість: там у них знач ною 
мірою бере участь як провідний 
суб’єкт Слідчий комітет Росії 
(СКР).

УКРАїНСьКий СЛІД
Нинішній придністровській вла-
 ді не позаздриш. Ще торік у 
грудні новообраний президент 
Євген Шевчук офіційно заявив, 
що золотовалютних резервів у 
державі фактично немає. За ви
ведення активів опинилася під 
арештом колишня голова Цен
трального банку Окса  на Іонова. 
Настала черга й інших ув’язнень 
у СІЗО. Та від цього скарбниця 
не поповнюється. А допомога з 
Москви надходить нерегулярно, 
затримується, дарма що і ко
лишній президент РФ, і ниніш
ній під час візиту Шевчука до 
Білокам’яної обіцяли дати 
гроші.

Ще одна проблема – кадрова. 
Усіх родичів та найближче ото
чення екс-президента Смирнова 

(на фото) було звільнено. Відтак 
роль авангарду перебрав на себе 
Слідчий комітет Росії. Проти сина 
Смирнова Олега та його дружини 
Марини, Смирнова-старшого, ко-
лиш  нього міністра державної без
пеки Володимира Антюфєєва (у 
минулому відомий під вигада
ними іменами Володимир Алек
сандров та Вадим Шевцов) пору
шено кримінальні справи. Зро
бити це виявилося легше в тому 
сенсі, що всі вони є громадянами 
Росії.

Зокрема, проти Олега й Ма
рини Смирнових кримінальну 
справу завели ще торік. Тоді це 
було сприйнято як засіб тиску на 
Смирнова-батька, щоб той відмо
вився від участі в президентських 
виборах. Не спрацювало. Тепер 
уже неважливо, з яких причин. 
Нині СКР слідство у цій справі 
продовжив. Сина колишнього лі
дера ПМР і його дружину звину
вачують у тому, що в змові з ко
лишнім заступником керівника 

Придністровського республікан
ського банку (ПРБ) Олегом Бри
зицьким вони викрали 160 млн 
руб., виділених Росією Придніс-
тров’ю у вигляді гуманітарної 
допомоги для виплат надбавок 
пенсіонерам та підтримки сіль
ського господарства. Торік у 
грудні цю справу об’єднали в 
одне провадження з іншою – та
кож порушеною проти Олега 
Смирнова, але вже за підозрою в 
привласненні чужого майна на 
загальну суму 186 млн руб. Слід
ству вдалося відстежити й ви
трати останнього. За даними 

СКР, на викрадені кошти він 
придбав кілька квартир у Москві, 
а 2007 року за 75 млн руб. купив 
будинок в елітному підмосков
ному котеджному селищі Пав
лово. 

Нещодавно з’явилась інфор
мація про те, що родичі колиш
нього екс-президента При-   
дні  стров’я володіють нерухо
містю й активами в Україні. 
Ідеться, зокрема, про оформ
лене на Марину Смирнову по
мешкання в престижному ра
йоні Одеси на березі Чорного 
моря, а також про зареєстрова
ний на її ім’я особняк у селищі 
Кореїз біля Ялти. Cвоєю чергою, 
колишньому президенту Ігореві 
Смирнову належить частка в 
українському операторі зв’язку 
стандарту CDMA «Інтертеле
ком», а ще в одній зі служб таксі 
Одеси «Стар-таксі», парк якої 
налічує близько 300 автомобілів 
Dacia Logan. На думку росій
ських слідчих, інформація про ві
тчизняні активи та власність 
Смирнових дала підстави вва
жати, що розшукуваний ними 
Олег Смирнов і його дружина 
нині перебувають не на Кіпрі, як 
припускали раніше, а в Україні.

Придністровські 
«розборки»
За участю Росії в самопроголошеній республіці 
порушують нові кримінальні справи проти 
колишнього президента і його оточення

Автор:  
Юрій Райхель
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РАПТОВЕ «ПРОЗРІННЯ»
Нещодавно до Слідчого комітету 
Росії надійшло звернення екс-
військового коменданта Тирас
поля Міхаіла Бєрґмана з прохан
ням перевірити причетність 
Ігоря Смирнова й екс-міністра 
держбезпеки Володимира Антю
фєєва до скоєння тяжких злочи
нів. Автор листа, нині спеціаль
ний представник президента 
Придністров’я в Росії, звинувачує 
їх у торгівлі зброєю, викраденнях 
людей та фінансових махінаціях. 
Як заявив Бєрґман, він має в роз
порядженні докази розкрадання 
зброї зі складів дислокованої в 
Придністров’ї в 1990-ті роки ро
сійської 14-ї армії, документи про 
факти її продажу й постачання 
як до РФ, так і до інших постра
дянських країн.

Не викликає жодного сум
ніву, що сепаратистський утвір у 
Молдові був наскрізь корупцій
ним і перетворився на чорну 
діру, крізь яку не лише відбува
лися контрабанда зброї та її 
незаконне виробництво, а ще й 
надходив наркотрафік до Укра
їни, Росії, власне Молдови, Руму
нії та інших країн. І провина за 
це насамперед лежить на родині 

Смирнових та їхніх наближених. 
Бодай тому, що Ігор Смирнов 
очолював Придністров’я майже 
20 років, а Володимир Антюфєєв 
керував тривалий час всесиль
ними спецслужбами.

Чому все це стало відомо ро
сійським слідчим і кремлів
ському керівництву аж напри
кінці минулого року? А гроші за 
газ, що його Газпром постачав у 
Придні стро в’я, не отримавши 
натомість ані копійки, – про це 
його бухгалтери теж дізналися 
зовсім недавно? Мова ж бо про 
кілька мільярдів доларів. І про 
розкрадання гуманітарної допо
моги теж було давно відомо. 
Отже, про жоден закон не 
йдеться – політика в чистісінь
кому вигляді.

ПІшАКи У ВЕЛиКІй ГРІ
Смирнова хотіли тихо усунути 
від влади. Він не лише набрид 
кремлівським покровителям, а 
й почав дискредитувати їх в 
очах Заходу. До того ж треба 
було імітувати прогрес у придні
стровському врегулюван  ні після 
визнання незалежності Півден
ної Осетії та Абхазії, а також по
вного застою у вирішенні кон

флікту навколо Нагірного Кара
баху. Ігор Смирнов був фігурою, 
на яку дуже зручно повісити всіх 
собак, зробивши її головним ви
нуватцем у складнощах реінте
грації Молдови. 

Новому президентові Євгену 
Шевчуку також дають зрозуміти, 
що йому допоможуть розібратися 
з «колишніми» за його хорошої 
поведінки, точніше правильної 
політики. А то він надто завзято 
почав установлювати зв’язки не 
лише з Кишиневом, а й з Києвом. 
А цього в Москві не могли вітати у 
принципі. Справа Смирнових – 
Антюфєєва – це як тест для при
дністровського лідера. Йому до
водиться не на жарт боротися з 
елітою, що залишилася вірною й 
багато в чому зобов’язаною Смир
нову. Ці люди серйозно побою
ються за свої становище та свої 
непосильною працею нажиті 
чорні капітали. І первинне за
взяття Шевчука у справі наве
дення ладу, м’яко кажучи, не при
пало їм до вподоби. Не випадково 
активізуються опозиційні до 
нього сили: партія «Оновлення» 
Анатолія Камінського, яка контр
олює парламент, і нещодавно за
реєстрована «Родіна» на чолі з 
давнім соратником Смирнова 
Олександром Караманом.

Події у Придністров’ї пови
нні показати Києву та Бухаресту, 
що Мос ква ніколи з цього регі
ону не піде. У неї достатньо мож
ливостей, щоб будь-якої миті ро
зігріти й підірвати замерзлий се
паратистський конфлікт.

Із подій на Дністрі виплива
ють два висновки. Справжнє ре
формування на теренах СНД 
неможливе без серйозного, аж 
до розриву, послаблення впливу 
Москви. Одним зі складників 
успіху Грузії у своєму реформу
ванні було віддалення від Росії, 
а потім і розрив із нею. Поки 
корупціонери у вищих ешелонах 
влади дістають підтримку в 
Кре м     ля, нічого не вийде.

Боротьба навіть зі справді ви
нними корупціонера  ми завжди 
матиме присмак політичної роз
прави, якщо вона не відбувається 
пліч-о-пліч із реальним реформу
ванням. Вона неможлива принци
пово без створення незалежної 
юридичної системи, громадського 
контролю над силовими орга
нами й усього того, що становить 
сенс демократії. А інакше вихо
дить як завжди. Хоч у Києві, хоч у 
Москві, хоч у Тирасполі. 
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Важке 
сусідство

C
ьогодні стосунки між По -
ль  щею та Литвою – одні з 
найбільш напружених у 
ЄС. Їх характеризують по

стійні конфлікти на історич
ному, національному, культур
ному та мовному ґрунті. Джере
лом нестабільності виступає 
Вільнюський край, де проживає 
одна з найчисленніших поль
ських меншин (близько 240 тис. 
осіб). Від суперечок, що псують 
діалог між двома сусідками, ви
грає Москва, яка намагається 
посилити свій вплив у регіоні. У 
жовтні в Литві відбудуться пар
ламентські перегони, на яких 
партія місцевих поляків піде у 
спільному списку з російськими 
силами. Про початки протиріч 
між двома державами та їхні 
можливі наслідки Тиждень 
спілкувався із заступником ди
ректора варшавського Центру 
міжнародних відносин Войце
хом Бород  зічем-Смолінським. 

У. Т.: Литовці й поляки мають 
найгірші взаємини в ЄС, які 
часто порівнюють зі стосун-
ками собаки й кота. Чому так 
склалося? Чи не вважаєте, що 
Варшава та Вільнюс значною 
мірою є заручниками спільного 
історичного минулого?

– Тут безпосередньо задіяні 
політики й медіа, які інтерпре
тують суспільні погляди. Для 
окреслення польсько-литов  сь -
кого взаємотрактування вживу 
визначення, котре кілька років 
тому прийшло в нашу політику: 
«жорстка приязнь». Я розділив 
би тут економічний та політич
ний рівень. В економіці ситуація 
поліпшується: Польща сьогодні 
перебуває в четвірці голов  них 
партнерів Литви, а її інвести
ційна компанія Orlen Lietuva 
приносить щороку більше й 
більше податків до литовського 
бюджету. Маємо спільні енерго
проекти, які в перспективі по -
вин  ні зміцнити економічну без
пеку не тільки нашої безпосе
редньої сусідки, а ще й Латвії та 
Естонії. Фірма Lotos за посеред
ництва своїх філій у Литві пла
нує розвідати, а згодом і розро
бити на її території поклади 

сланцевого газу. Водночас най
більша польська страхова ком
панія PZU має намір поширити 
звідтіля свою експансію на інші 
балтійські ринки. Очевидно, є і 
проблеми в економічному спів
робітництві, але то нормальний 
стан речей, і це можна коригу
вати спільно.

Аналіз відносин на суспіль
ному та політичному рівнях ку -
ди складніший. З одного боку, 
тому що пов’язаний із правами 
нацменшин, а з другого – бо ні 
суспільство, ні політики не ба
чать проблемних сфер, окрім 
освіти, мови, назв вулиць, пріз
вищ і повернення земель. До
датковим аспектом, який уск -
ладнює дискусію на ці теми, є їх 
політизація обабіч кордону за 
відсутності діалогу між суспіль
ствами. Питання польських 
нац  меншин у політиці Варшави 
дає зручні приводи для супере
чок: якою саме повинна бути їх 
підтримка з боку Польщі, на
скільки інтенсивною, і, зреш -
тою, котра з політсил найкон
кретніше дбає про поляків за 
кордоном. Не думаю, ніби 
Польща й Литва є заручниками 
власної історії. Вар  то згадати, 

Спілкувався  
Олександр 

Пагіря

Войцех Бородзіч-
Смолінський про сучасні 
взаємини Варшави 
з Вільнюсом
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БІОГРАФІЧНА НОТА

Войцех Бородзіч-Смолінський 
Заступник директора Центру міжнародних відносин 
(Варшава). Випускник Академії національної оборони 
та Центру європейських студій Варшавського універси-
тету. У 2004–2009 роках – керівник бюро польського 
депутата Європейського парламенту Януша Онишке-
вича. Учасник багатьох міжнародних програм. 2004-го 
створив Білоруську школу журналістики. Від 2010-го – 
керівник регіонального форуму партнерства Польща – 
Білорусь. Експерт із міжнародних відносин та східної 
політики Польщі.

щОБ ПОДОЛАТи ДЕФІЦиТ 
ВІДКРиТОСТІ й ДОВІРи В 
ПОЛьСьКО-ЛиТОВСьКиХ 
ВІДНОСиНАХ, ПОТРІБНО 
БАГАТО ЧАСУ

Продовження теми 
на стор. 48–49

що це країни, які в минулому 
від XV й до початку ХХ століття 
практично не вели між собою 
війн, і тільки новітній час при
ніс конфлікти, наслідки яких 
ми пам’ятаємо досі. Коли по
ляки говорять про погане став
лення до їхніх одноплемінників 
у Литві, вони мають пригадати 
національну політику Варшави 
у Віленському краї на початку 
ХХ століття й тільки тоді вису
вати якісь пропозиції.

У. Т.: Які питання в цих взаєми-
нах є найделікатнішими?

– До таких зазвичай зара -
ховують проблему написання 
пріз  вищ, бо ж литовська сторо-
 на заборонила вживання поль
ських знаків (ś, ć, ń, ą, ę, w 
тощо); повернення землі; ре
форми освіти для національних 
меншин; назви вулиць. Утім, не 
скажу, що це найважливіше в 
стосунках двох націй. Усі такі 
питання можна вирішити за на
явності відповідної доброї волі 
обох сторін, насамперед поля
ків Литви та литовців. Однак 
визначальним чинником є брак 
довіри у відносинах. Сторони 
дивляться одна на одну крізь 
призму упереджень і стереоти
пів. Насамперед це пов’язано з 
уявленням про литовських гро
мадян польського походження 
як нелояльних до держави, де 
вони живуть, котрі завжди го
тові зрадити й очікують допо
моги сусіда. Литовці дуже чут
ливі у цьому сенсі, й Польща 
повинна цю делікатність розу
міти. Це трохи нагадує недовіру 
поляків до німців.

У. Т.: Виборча акція поляків 
Литви (aWpl) разом із Росій-
ським альянсом Литви сформу-
вали Блок Вальдемара Тома-
шевського на ґрунті захисту 
прав нацменшин проти правля-
чої в державі коаліції. Чи може 
aWpl, яка реалізовує власні ін-
тереси, стати опосередкованим 
інструментом Кремля на парла-
ментських перегонах у Литві в 
жовтні 2012 року?

– Річ не тільки в тому, що 
AWPL сформувала коаліцію з 
цією силою. Зовні видається,  
що представники національних 
меншин можуть і хочуть спів -
працювати між собою. Однак 
потрібно розрізняти цю проб -
лему в контексті польсько-ли -
тов  ських і литовсько-росій  ських 

відносин. Якщо бракує довіри 
між партнерами, а таку ситуацію 
маємо в обох випадках, то важко 
зруйнувати стіну недовіри й  
підозр стосовно виборчих спис
ків. Водночас AWPL бере участь 
тільки в тих перегонах, які без
посередньо стосуються поль
ської меншини, і замало стара
ється поширити свій вплив на 
решту електорату, посилюючи 

відчуття підозри. У країні, де за
паси газу й нафти на 100% зале
жать від політики Кремля, а ін
тернет і медійний простір пере
насичені російською мовою, 
варто особливо зважати на те, з 
ким формовано виборчі союзи.

У. Т.: Росія – єдина країна в ре-
гіоні, яка безпосередньо ви-
грає від вашого протистояння. 
Чому конфлікти на історич-
ному, освітньому й мовному 
ґрунті перешкоджають порозу-
мінню між Литвою та Поль-
щею на платформі довготер-
мінових цілей у зовнішній по-
літиці? Якою може бути ця 
платформа для протидії спро-
бам Москви посилити свій гео-
політичний вплив у Централь -
но-Східній Європі?

– Політики в обох країнах ді
ють за старими схемами. У Литві 
поляків однозначно сприйма
ють як недругів тамтешньої дер
жавності. А для тих, своєю чер
гою, литовці – затяті супротив
ники відродження їхнього наці
онального життя в сусідній кра
їні. Цю атмосферу підозрілості й 
політизації нагнітають медіа. 
Наші суспільства вбачають одне 
в одному тільки опонентів і не 
бажають чути того, що супере

чить стереотипові. Де-факто ми 
не комунікуємо між собою і досі 
не створили такої платформи 
для діалогу, яка, скажімо, за 
20 років з’явилася в Польщі з 
Німеччиною. Це зумовлено тим, 
що польсько-литовський кон
флікт можна подати у світі як 
супереч  ку між однією стороною, 
неслухняною й невпевненою, та 
другою, яка мріє про «Велику 
Польщу від моря до моря».

Насамперед слід розпочати 
дискусію про важливі справи 
для Литви та Польщі: майбутнє 
ЄС і НАТО, роль наших країн у 
Балтійському регіоні. Потрібно 
знайти спільні цілі понад полі
тикою.

У. Т.: На яких рівнях дві країни 
здатні співпрацювати?

– Вони вже практикують 
співробітництво у багатьох сфе
рах. Економічна кооперація 
найнаочніше показала, що вона 
може існувати позаполітично і 
забезпечити неабиякі резуль
тати. Щоб подолати дефіцит від
критості й довіри в польсько-ли -
товських відносинах, потрібно 
багато часу й важкої праці. 
Прок  ладати мости можна через 
програми, фонди, проекти, сту
дентські обміни тощо. Однак не
має рецепту для легкого шляху.

У. Т.: Чи може агресивна полі-
тика Варшави щодо Вільнюса, 
представлена позицією міні-
стра закордонних справ Радос-
лава Сікорського, перекрес-
лити попередні кроки в цьому 
напрямку?

– Здається, що в Польщі 
тільки МЗС і міністр Сікорський 
є прихильниками твердого кур-
 су. Решта учасників суспільного 
діалогу виступають за мирні пе
реговори й поступовість у тво
ренні атмосфери довіри. Наша 
держава часто забуває, що її по
зиція в ЄС як сильної і важливої 
для регіону накладає на неї ве
лику відповідальність. Ми не 
можемо виступати з позиції ви
щості. Польща не є і не буде ім
перією, натомість вона здатна 
бути регіональним лідером, а це 
означає для нас, що ми повинні 
вести вперед, а не застосовувати 
силу, примушуючи до чогось 
наших партнерів. 

За переписом  
2001 року  
у Вільнюсі 

проживало  
553 тис. осіб:  

із них 

59% 
литовців, 

19% 
поляків, 

14% 
росіян та 

4% 
білорусів; в 

околицях столиці 
88 тис. осіб:

із них

62% 
поляків, 

22% 
литовців, 

8% 
росіян, 

4% 
білорусів
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ПОЛЯКи ВиСУВАЛи ПРЕТЕНЗІї 
НА ВІЛЕНщиНУ, СПиРАЮЧиСь 
НА ЕТНІЧНий СКЛАД,  
А ЛиТОВЦІ АПЕЛЮВАЛи  
ДО ІСТОРиЧНОГО ПРАВА

П
ерша світова та повоєнні 
мирні договори карди
нально перекроїли кор
дони у Східній Європі. На 

руїнах трьох імперій виникли 
нові незалежні держави – серед 
них Польща та Литва, між якими 
відразу спалахнув запеклий те
риторіальний конфлікт. Каме
нем спотикання стала належ
ність Вільна (Вільнюса) та довко
лишньої області. Без цього краю 
нові керманичі обох сторін не 
могли уявити існування своїх 
«великих» держав. Поляки об
ґрунтовували претензії етнічним 
складом населення – за перепи
сом, який 1916 року провела ні
мецька окупаційна влада, в місті 
проживали 71 тис. поляків, 61 тис. 
євреїв і лише 3,7 тис. литовців. 
Своєю чергою, в офіційному Кау
насі апелювали до історичного 
права, адже до поділів Речі По
сполитої кінця XVIII століття 
Вільнюс був столицею Великого 
князівства Литовського.

ПРиМУСОВО-ДОБРОВІЛьНЕ 
ПРиЄДНАННЯ
Упродовж 1918–1920 років Віль
нюський край переходив із рук у 
руки від німців до литовців, а зго
дом до більшовиків і поляків. Під 
час польсько-радянської війни в 
середині липня 1920-го до міста 
вдруге вступила Червона армія. 
За два дні до цього Росія уклала 

мирний договір із Литовською 
Республікою, за яким Віленський 
край опинився  у скла ді остан
ньої, що невдовзі й сталося.

Ще 4 липня 1920 року поль
ський прем’єр Владислав Ґраб
ський офіційно визнав незалеж

ність Литви та входження до її 
складу Вільна. За цих умов, аби 
повернути своє рідне місто, мар
шал Пілсудський (народжений 
неподалік у селі Залавас, за цар
ських часів – Зулов) зважився на 
рішучий крок. За його наказом 
генерал Люціан Желіґовський 
підняв «бунт» і 8 жовтня повів 
на Вільно дві дивізії, укомплек
товані поляками з білоруських 
та литовських земель. Усе му
сило справляти вигляд самочин
них дій невдоволених вояків 
місцевого походження. Наступ
ного дня місто було захоплено, а 
12 жовт  ня Желіґовський оголо
сив про створення так званої 
Центральної Литви – фор
мально незалежної держави 
(щось на кшта    лт сучасної Ту
рецької Республіки Північного 
Кіпру). Вона мала територію 
майже 14 тис. км², населення – 
490 тис. осіб, із яких 71% стано
вили поляки та білоруси-
католики, а 12% – литовці.

Мир чи війна?
Від суперечностей між Польщею та Литвою у міжвоєнний період 
зрештою виграла червона Москва

Автор: 
Андрій 
Руккас

«З МАТІНКОЮ ВІТЧИЗНОЮ». 
Святкування з нагоди 

інкорпорації Вільнюського краю 
до складу Польщі. 1922 рік. 
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Такий крок із боку Польщі 
(адже ніхто не мав сумнівів щодо 
причин «бунту» Желіґовського) 
викликав рішучий протест ли
товського уряду, який удруге був 
змушений переїхати до Каунаса. 
Із приводу спірної території роз
почалися переговори, що прохо
дили під егідою Ліги Націй. Та 
головним козирем у суперечці 
стали вибори до місцевого пар
ламенту краю, де перемогли про
польськи орієнтовані депутати 
(литовці електоральну кампанію 
проігнорували). Вже 20 лютого 
1921 року нові обранці одного
лосно за явили про безумовне 
входження Віленщини по складу 
Польщі, а в березні сейм у Вар
шаві ухвалив Акт возз’єднання 
Віленського краю з Другою 
Річчю Посполитою. У відповідь 
Литва оголосила себе у стані ві
йни із сусідкою.

«ХОЛОДНА ВІйНА»
15 березня 1923 року Рада послів 
Антанти прийняла рішення, яким 
визнала східний кордон Польщі, 
зокрема і включення до неї Ві
ленського краю. Зі зрозумілих 
причин офіційний Каунас не по
годився з таким вирішенням 
проблеми, відмовився від уста
новлення дипломатичних відно
син і вважав себе надалі в одно
сторонньому порядку в стані 
вій ни з Варшавою. Єдиною краї
ною, яка не визнала анексії Ві
ленщини, був Радянський Союз, 
що підтримував литовські тери
торіальні претензії до Другої Речі 
Посполитої.

Упродовж усього міжвоєн
ного періоду між державами не 
було офіційних дипломатичних 
відносин, автомобільного, заліз
ничного, поштово-телеграфного 
зв’язку. На литовських паспортах 
стояв напис: «Діє для виїзду в усі 
країни, окрім Польщі». Водночас 
Варшава запровадила справжню 
блокаду сусідньої держави, що 
торкалася практично всіх сфер, 
зокрема торгівлі, туризму й на
віть спорту.

Одначе, попри вкрай складні 
відносини, обидві країни все ж 
таки в особливих випадках 
ішли назустріч одна одній. Так, 
у травні 1935 року помер мар
шал Пілсудський, котрий запо
відав, аби останки його матері, 
що спочивали в литовському 
селі Сугінчяй (Сугінти), було пе
ренесено до Польщі. Влада 
Литви тоді доз волила приїхати 

польським офіційним представ
никам для здійс  нення ексгума
ції. 1936-го на віленському цвин
тарі Россі звели величний мемо
ріал, де під чорною мармуровою 
плитою, як свідчить лаконічний 
напис, лежать «Мати і Серце 
сина».

«Холодна війна» між Поль
щею та Литвою тривала до весни 
1938-го. 17 березня Варшава ви
сунула ультиматум Каунасу (при
водом стала загибель польського 
прикордонника), вимагаючи ви
знати наявний кордон (який 
протилежна сторона називала 
адміністративною лінією) і негай-
 но встановити дипломатичні від
носини. Для підсилення своїх ви
мог поляки розпочали часткову 
мобілізацію війська, а до Вільна 
було переведено всю бомбарду
вальну авіацію.

Окрім збройної демонстрації 
по всій країні проходили багато
тисячні мітинги, учасники яких 
вимагали, аби уряд розпочав 
«похід на Ковно». Все це відбува
лось у той час, коли нацистська 
Німеччина здійснювала анексію 
Австрії. Тому апеляція Литви до 
провідних країн світу, окрім фор
мальних декларацій про засу
дження дій Польщі, не мала жод
ного наслідку. Тож невелика кра
їна, яка фактично залишилася 
сам на сам із польською загро
зою, була вимушена прийняти 
ультиматум. Уже через 10 днів 
сторони обмінялися посольст-
вами. Згодом було відновлено та
кож поштово-телеграфне й заліз
ничне сполучення, торговельний 

обмін, консульські відносини. 
У травні 1939-го до Варша  ви 
здійснив свій перший офіційний 
візит литовський генерал Стасіс 
Раштікіс, який гарантував ней
тралітет Литви у разі початку 
польсько-німецької війни.

РАДІСТь ІЗ ЧЕРВОНиМ 
ПРиСМАКОМ
1 вересня 1939 року нацистська 
Німеччина напала на Польщу, а 
17 вересня, виконуючи таємні 
пункти угоди Молотова – Ріббен
тропа, східний кордон Речі Пос-
политої перейшла Червона ар
мія. Вже наступного дня було за
хоплено Вільно. Литва, як і обі
цяла, зберігала нейтралітет. Ра
дянський Союз, який підтриму
вав її в боротьбі за Віленщину, 
вирішив передати їй цей спірний 
край, попросивши взамін розмі
щення своїх військових баз на те
риторії країни. Відповідний до
говір було укладено 10 жовтня 
1939 року, а наприкінці місяця до 
колишньої великокнязівської 
столиці вступили частини литов
ської армії. Однак радість їхніх 
співвітчизників була недовгою. 
Вже влітку 1940-го в країні за 
підтримки радянських військ 
відбувся державний переворот. 
До керма прийшли місцеві кому
ністи, які проголосили її радян
ською соціалістичною республі
кою і попросилися до складу 
СРСР. 3 серпня 1940 року їхня за
ява була задоволена – Литва ра
зом із нещодавно здобутим Віль
нюсом стала частиною величез
ної сталінської імперії. 

1920 року на 
території 

Віленського краю 
проживало 

490 тис. осіб, 
із яких  

71% 
поляків  

та білорусів-
католиків і  

12% 
литовців

БУНТАР. 
Генерал 
Люціан 
Желіґовський –  
ініціатор 
приєднання 
Віленщини  
до Польщі 

СТОЛИЦЯ 
ВЗАМІН НА 
БАЗИ. 
Передача 
спірної 
території Литві 
після падіння 
Польщі восени 
1939 року
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Ерккі Баховскі 
продовжує 
серію 
публікацій про 
досвід Естонії в 
посткому  - 
ністичній 
трансфор-   
мації. Її 
успішний 
приклад у 
переході від 
соціалізму 
до ринкової 
моделі 
економіки 
та правової 
держави, 
дерадянізації 
всіх сфер 
життя є доволі 
показовим для 
України

Нова Конституція: 
початок нормального життя

П
рийняття в 1992-му нової Конституції Есто
нії стало подією, яку за значущістю можна 
прирівняти до валютної реформи. 28 черв
 ня згаданого року із 446 708 громадян, що 

мали право голосу, 407 867 висловилися «за» 
Основний Закон, а 36 147 – «проти».
Попри те що прихильників виявилась очевидна 
більшість, основне питання залишається від
критим: чому ухвалення було таке нагальне? До 
речі: деякі політики й інтелектуали навіть ствер
джували, що Естонія взагалі може обійтися без 
нової Конституції, потрібно, мовляв, лише вне
сти незначні поправки до тієї, що була з радян
ських часів.
На додачу і більшості колишніх громадян СРСР, і 
міжнародній спільноті невідомо було ані про сер
йозні проблеми, що були в Естонії з довоєнними 
Конституціями, ані про невдачі пов’язаних із 
ними референдумів у 1930-ті.
Кількома словами: Конституція 1920 року надала 
забагато повноважень парламенту, і Естонія зали
шилася з ослабленим главою держави. Відповідно 
спроби зміцнити його статус у 1930-х спочатку 
провалились, а коли останній проект Основного 
Закону, укладений прави  ми, нарешті схвалили на 
референдумі, державний старійшина (президента 
тоді не існувало) Кон   -
стантін Пятс улаштував 
1934 ро  ку державний пере
ворот і згодом зробив себе 
президентом за допомогою 
Конституції 1938-го.
Тож не дивно, що таке істо
ричне тло змусило деяких 
естонських політиків підхо
дити до відповідного рефе
рендуму з обережніс  тю. Однак гору взяв праг
матизм, і замість задкувати в минуле естонці 
дивилися вперед, у майбутнє.
Валютна реформа дала країні змогу відірватися 
від посткомуністичного економічного простору, а 
нова Конституція звільнила її від радянського ми
нулого й більшовицького правопорядку.
Після розпаду СРСР і появи нових держав здава
лося, що головний рецепт підтримки демократії – 
це проведення вільних і чесних виборів, які й мали 
довести її міцність. Лише пізніше стало чітко зро
зуміло, що верховенство права виявилося набагато 
важливішим чинником, котрий визначав, чи 
справді країна досягла того рівня, коли її можна 
називати демократичною.
Прийняття нової Конституції 1992 року, безпере
чно, заклало підвалини для верховенства права 
в Естонії. Основний Закон чітко розділив вико
навчу, законодавчу й судову гілки влади і забез
печив незалежність судів. Така ситуація зберіга
ється й донині: естонська судова система пов -

ністю незалежна й не може бути використана як 
знаряддя в руках політиків.
Крім того, Конституція 1992 року відновила назву 
й форму довоєнного парламенту – Рійгікогу (ест. 
Riigikogu), який складається зі 101 депутата, а та
кож посаду президента, яку відразу обійняв Лен
нарт Мері. Скасування Верховної ради радян
ського зразка було неминучим: оскільки Естонія 
дотримувалася концепції законної наступності до
воєнної республіки, від комуністичних інститутів 
слід було відмовитися.
Прийняття Основного Закону було надзвичайно 
важливим також і з погляду надійності. Крихітна 
Естонія мусила довести всьому світові, що може 
функціонувати як повноцінна держава. Понад те, 
Росія вважала її надто слабкою, щоб бути повністю 
незалежною, а Конституція разом із національ
ними інститутами давала найкращу можливість 
довести помилковість цих заяв. Вважають, що суве
ренітет держави залежить від багатьох чинників 
(наприклад, можливості контролювати свою тери
торію, мати власну валюту і встановлювати закони), 
і наявність Конституції – це один із них. Тому од
разу було відкинуто варіанти продовжувати корис
туватися відредагованою радянською або жити вза
галі без писаного Основного Закону за прикладом 

Великої Британії.
Відтоді перед Конституцією 
поставало чимало нових 
проблем. Перший виклик 
вона прийняла 2003 року, 
коли Естонія проводила ре
ферендум про членство в 
ЄС і про внесення поправок 
до Основного Закону. Вступ 
до Євросоюзу поставив ду -

же серйозні питання щодо естонської суверен
ності та європейського законодавства. До Кон
ституції було внесено такі поправки, які дозво

ляли приєднання країни до спільноти, але водно
час і залишали їй можливість розпочати консульта
ції у випадку порушення суверенітету.
Останні проблеми, пов’язані з кризою єврозони, на
рощення контролю ЄС над бюджетами держав-
членів і створення Європейського стабілізаційного 
механізму (ЄСМ) розпалили в Естонії дебати щодо 
того, чи потрібно вносити зміни до Конституції, аби 
вона могла бути частиною ЄСМ, а чи та вже й так до
пускає делегування більших повноважень Брюс
селю. Оскільки розгляд питання ані в самій державі, 
ані в ЄС іще не завершився, важко сказати, яким 
буде остаточний результат для Основного Закону.
Загалом цілком очевидно, що Конституція повер
нула Естонію до західного світу і стала тим хреб
том, навколо якого будувалося життя в новій рес
публіці. Поза сумнівом, без неї Естонія досягла б 
набагато менших успіхів. 

ОСНОВНий ЗАКОН 
ЗВІЛьНиВ КРАїНУ ВІД 

РАДЯНСьКОГО МиНУЛОГО 
й БІЛьшОВиЦьКОГО 

ПРАВОПОРЯДКУ

Автор:  
 Ерккі 

Баховскі, 
Естонія
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25–30 червня
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
25 червня, 18:00, 5-й поверх – відкриття виставки живопису 
та графіки Романа Бончука «Анатомія доктора Фороса».
27 червня, 11:00, 4-й поверх – круглий стіл з питань прав дити-
ни. Показ документального фільму «Стояла собі хата» (Україна).

|| Львів (просп. Свободи, 7):
25 червня, 18:00 – презентація книжки Андрія Содомори 
«Від слова до серця, від серця – до слова».
26 червня, 18:00 – презентація аудіокнижки «Галицький 
Золотослов».

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
25 червня, 18:00 – «Літні кіновечори». Перегляд фільму Рона 
Фріке «Барака».
29 червня, 18:00 – майстер-клас психолога Юл� Короцінської 
«Від емоцій не сховаєшся!».

30 червня, 18:00 – майстер-клас із мармурування.

|| Харків (вул. Сумська, 3):
26 червня, 18:00 – оголошення результатів конкурсу дитячих 
малюнків «Я люблю читати».
27 червня, 18:00 – тренінг «Ефективне спілкування».
30 червня, 18:00 – перегляд кінофільму Тома Гупера «Прокля-
тий Юнайтед». Мова перегляду англійська.

|| Тернопіль (вул. Валова, 7–9):
28 червня, 18:00 – презентація книжки літературної студ� 87 
«Антологія 87», том 2.

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



І
м’я Васі Ложкіна (справжнє 
ім’я Алєксєй Кудєлін) не по
трібно представляти актив
ним користувачам інтер

нету. Його котики й алкого
ліки з виряченими очима, 
мешканці вигаданого міста 
Кобилозадовська, не раз вдив
лялися з моніторів у квартири 
й офіси завсідників соціаль
них мереж. Вася Ложкін має 
більше ніж 9 тис. друзів у сво
єму блозі в Живому Журналі, 
які потім вірусним способом 
поширюють його роботи на 
весь постсовєтський інтернет-
простір. Тижню вдалося по
спілкуватися з художником, 
коли він завітав до Києва.   

У. Т.: Як ви почали малювати?
– Я працював на сміттєзва

лищі і якось знайшов величез
ний рулон паперу. Відрізав від 
нього шматки, малював на них 
страшнючі сюжети і пришпи
лював ці картини булавками до 
стіни. Потім кликав своїх дру
зів на них подивитися.

У. Т.: Але відомим ви стали за-
вдяки інтернету. Як це сталося?

– Я досить дрімуча людина. І 
в інтернеті почав сидіти аж у 
2005-му. Через кілька років за
вів блог у Живому Журналі. По
бачив, що юзери щось малюють, 
викладають, і став також розмі
щувати свої роботи. Людям вони 
сподобалися, і ті почали їх пере
пощувати.

У. Т.: Як би ви окреслили свій 
стиль?

– Містична карикатура. Я ж 
містик. Насправді не знаю. Не 
маю художньої освіти і на живо
писі не знаюся. 

У. Т.: Чи можна ваші роботи ін-
терпретувати як критику росій-
ського суспільства? Чи це про-
сто ваш деміургічний світ, який 
нічого спільного з реальністю 
не має?

– Я б це критикою не назвав. 
От бачу що-небудь, як і всі люди. 
Дивлюся своїми очима на світ, 
враження залягають на підсві
домості, а потім якось відобра
жаються в роботах. Тобто це не є 
прямим відображенням реаль
ності. Це щось таке, як сон. Ось, 
наприклад, пропрацювала лю

дина цілий день з відбійним мо
локом, а потім він їй сниться. Я 
не ставлю перед собою завдання 
щось висміяти чи покритику
вати. То просто моя хвора уява.

У. Т.: Якщо якось спробувати 
символічно інтерпретувати ваші 
роботи, то що означають усі ці 
герої: коти, бабусі й алкоголіки?   

– Вони нічого не символізу
ють узагалі. Якщо бабуся, то це 
бабуся, якщо заєць, то заєць. Зви
чайно ж, я наділяю їх певними ха
рактерами. Зображаю їх злими, 
веселими, п’яними. То навіть 
радше не характери, а межові 
стани: гнів, ейфорія, оргазм. А ось 
уже символічна інтерпретація – 
то справа глядачів. Нехай вони 
будуть співавторами, нехай самі 
тлумачать мої роботи. 

У. Т.: Чим Кобилозадовськ Васі 
Ложкіна відрізняється від Сол -
нєчногорська Алєксея Кудєліна? 

– Кобилозадовськ – вигадане 
місто. Там живуть міфічні персо
нажі. Це місто має багато провін
ційних властивостей, бо я також 
живу в провінції. Приміром, є 
містичний Кітєж, святе місто, 
яке, за легендою, пішло під воду, 
коли його оточили татари. А Ко
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Спілкувався  
Лесь Белей

Вася Ложкін 
про живопис в інтернеті

Більше картин  
Васі Ложкіна 

дивіться на сайті 
http://vasya

lozhkin.ru/
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Вася Ложкін 
(справжнє ім’я 
Алєксєй Кудєлін, 
1976 р. н.) – ро-
сійський худож-
ник, музикант, 
блогер. За осві-
тою юрист. Став 
відомим за-
вдяки викла-
данню робіт в 
інтернеті. На 
його честь на-
званий гурт 
«Вася Ложкін 
рок-н-рол 
бенд», сам Кудє-
лін – учасник ко-
манди «Ебоніто-
вий колотун».

билозадовськ – антипод Кітєжа, 
таке собі веселе пекло. 

У. Т.: Кого вважаєте своїми вчи-
телями?

– Мабуть, найбільше вра
ження на мене справили «Міть-
 ки» (Петербурзькі андеграундні 
художники. – Ред.). Ще в школі 
відкрив журнал «Юность» і по
бачив там їхні роботи. Я зрозу
мів, що це круто, і також захотів 
так малювати. 

У. Т.: Крім вас і згаданих «Міть-
ків» є також Ніколай Копєйкін – 
своєрідна течія в російському 
мистецтві. Наскільки вона по-
пулярна? 

– Мені важко сказати про всю 
Росію, оскільки я живу в інтер
неті. Так, заробляю собі на життя 
творчістю, люди готові платити за 
це гроші, тому, мабуть, така твор
чість популярна. Спілкуюся з ба
гатьма людьми і бачу, що їм той 
стиль подобається. 

У. Т.: А чи існує художній бренд 
«Вася Ложкін» поза інтернетом? 
Чи робили ви якісь виставки? 

– Я не раз брав участь у ко
лективних виставках, це драй
вово й весело. Пробував влашто

вувати персональні виставки, але 
в мене це не виходило. Щоб їх ро
бити, треба мати багато картин, а 
в мене їх немає. Коли малюю кар
тину, викладаю її в мережі, 
з’являється покупець, і я продаю. 
Ну і це треба з кимось домовля
тися, кудись возити свої роботи… 
Нині ХХІ століття, усі ходять те
пер із всілякими смартфонами й 
планшетами, тому виставки у мо
єму випадку не дуже потрібні. 

У. Т.: Ваші роботи досить попу-
лярні на постсовєтському терені, 
а чи користуються попитом вони 
деінде?

– Гадаю, не дуже. Вони спря
мовані на постсовєтський мента
літет. На всіх картинах є якісь на
писи. Навіть якщо їх перекласти 
англійською, втратять сенс. У 
мене були покупці з-поза меж ко
лишнього Совєтського Союзу, але 
не думаю, що я там популярний. 

У. Т.: Чи вважаєте себе контр-
культурним художником?

– Так, звичайно. От є якісь те
чії в мистецтві, угруповання, а я 
не можу себе зарахувати до яко
гось із них. Не рвусь у жодні гале
реї чи музеї. Більша частина моєї 
аудиторії не є мистецтво знав -

цями, це звичайні користувачі ін
тернету. Вони просто бачать мої 
роботи, кажуть: «О, круто!» – і пе
репощують на свої сторінки. 

У. Т.: Окрім малярства також за-
ймаєтеся музикою.  Розкажіть, 
будь ласка, про концепцію ва-
шого проекту «Ебонітовий ко-
лотун». 

– Коли ми спочатку зібра
лися, то вирішили грати хард-
кор, але в нас не вийшло, ос -
кільки половина гурту – джазові 
музиканти, тому зараз граємо 
панк-джаз. Це молода команда. 
Ще не записали жодного аль
бому. Поки що зробили два 
кліпи і дали кілька концертів. 

У. Т.: Як ви ставитеся до ниніш-
ньої ситуації в російській полі-
тиці? 

– Зараз дуже модно займа
тися політикою, але я немодний. 
Політика – це як релігія, тому є 
дуже багато фанатиків, з якими 
неможливо говорити. Є наба
гато цікавіші речі, наприклад, 
людські стосунки: між чолові
ком та дружиною, дітьми і бать
ками, між друзями. Вони були 
завжди і будуть завжди. Ось це 
мені цікаво. 
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С
початку, як відомо, була 
пітьма, а потім з’явилося 
світло. А грамотне поєд
нання тих двох першопри

чин дає, як виявилося, дивовиж
ний ефект. Це не фотошоп і не 
голлівудські спецефекти. Магія 
такого жанру потребує небагато: 
темряви, камери, штатива або ж 
просто рівної поверхні та дже
рела світла (свічка, смолоскип, 
ліхтарик). Утім, цей простий 
комплект дає змогу створювати 
абсолютно непрості фантасмаго
ричні картини. 

«Мольбертом» для художни
ків такого ґатунку слугує фото
камера з великою витримкою, 
за пензель годиться зазначений 
вище світильник, яким у темряві 
й «малюється» картина завдяки 
світловому шлейфу, який фіксу
ється («заморожується») каме
рою, водночас оминаючи нео
світлені предмети. Зображення, 
створене світлом, іноді поєдну

ють із «реальними» об’єктами, а 
іноді лишають самодостатніми. 
Фрізлайт, малювання світлом, 
light graffiti, світлографіка, light 
drawing, light writing, light 
painting – усе це визначення од
ного явища, сутність якого ли
шається незмінною.

ЗАПОРОЖЦІ 
ПишУТь ЛІХТАРиКОМ
«Під час експериментів із нала
штуваннями фотокамери я помі
тив, що за триваліших витримок 
на кінцевому знімку рухомі світ
лові об’єкти лишають різноманітні 
смуги, так званий світловий слід, – 
розповідає учасник запорізької 
фрізлайт-коман  ди freezelight.net 
В’ячеслав Гриневицький. – Заці
кавлення людей цим мистецтвом 
збільшується, що підтверджують 
поява нових шанувальників зазна
ченого напряму фотографії і той 
факт, що техніку фрізлайту засто
совують у рекламі». Так, данину 
уваги віддали запоріжці актуаль
ним темам – напередодні Євро-
2012 створили серію робіт на фут
больну тематику.

Діапазон застосування світ
лової графіки досить широкий: 

від справжніх шедеврів худож
нього мистецтва, фантастичних 
химерних світів і галактик до не 
менш вражаючих продуктів у 
сфері реклами та дизайну. Десь 
тут і ховається точка перетину 
між захопленням і способом за
робітку. Також зйомку в цьому 
стилі нерідко замовляють на ве
сілля (наречена в білому із до
сить реалістичними сяючими 
«крилами» до землі – це відте
пер не диво), вечірки або ж інші 
урочистості.

Фрізлайтери об’єднуються у 
віртуальні спільноти, де обмі
нюються досвідом, проводять 
заходи, пропонують свої по
слуги – фрізлайт-фотосесії. На 
їхніх ресурсах можна знайти де
тальну інформацію для почат
ківців, зокрема моделі камер, 
що підходять і не підходять для 
такої справи, а також опис пер
ших кроків у цьому жанрі. 

«Малювання здійснюється у 
просторі, а не в площині, – каже 
видатний російський фотограф 
Алєксєй Сєрєдінін. – Техніка – 
це насамперед ліхтарики. Голо
вне – набути досвіду, «набити 
руку». Щоб з’явилося відчуття 

Автор: 
Олена 

Максименко

Ігри у темряві

Мистецтво світлописання, 
або як створити картину 
з нічого

Тиждень про-
довжує серію 
публікацій, 
присвячених 
нестандарт-
ним захо-
пленням мо-
лоді. Мате-
ріал про пар-
кур читайте в 
№ 11/2012. У 
цьому числі 
журналу про-
понуємо роз-
відку про 
фрізлайт – 
мистецтво ма-
лювання світ-
лом.
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ІСТОРІЯ ФРІЗЛАйТУ

Корені в сюрреалізмі
За словами послідовників жанру, одними з перших, 
хто зацікавився цим мистецтвом, були відомий фо-
тограф журналу Life Ґйон Мілі та його друг художник 
Пабло Пікассо. Ґйон відвідав приятеля в його худож-
ній майстерні та переповів йому свої експерименти з 
налаштуваннями фотоапарата. Події розгорталися 
1949 року. Фотограф чіпляв маленькі ліхтарики на 
чоботи ковзанярів, у результаті на світлинах вихо-
дили сліди, які ніби висіли в повітрі. Тоді ці вправ-
ляння з камерою утворили напрям під назвою space 
drawing. 
Пікассо, своєю чергою, надихнувся відкриттям това-
риша й вирішив і собі «помалювати у просторі». 
Перший світломалюнок він виконав у своїй гончар-
ній майстерні в невеликому французькому місті Вал-
лоріс. Мілі освітив художника спалахом, а той тим 
часом зображував у повітрі кентавра. Історія мов-
чить, чи продовжував видатний сюрреаліст свої 
вправляння з витримкою надалі, але тодішня 
зйомка увійшла до фотозвіту журналу Life і, як прий -
нято вважати, стала точкою відліку новонародже-
ного жанру.
Варто згадати й попередника Ґйона Мілі та Пабло 
Пікассо – це був фотограф Ласло Мохой-Надь, який 
не став видатним майстром фрізлайту, проте зажив 
слави великого експериментатора. На відміну від 
послідовників, чиї роботи були більш сюжетними й 
реалістичними, світлографіка Ласло була суцільною 
абстракцією. Натомість дехто переконаний, що саме 
йому належить «пальма першості» в цьому напрямі. 
Насправді ж визначити напевно перших адептів жанру 
як у світі, так і в Україні непросто, адже фотографія як 
така давно стала масовим здобутком, а з розвитком 
технологій межа між професійною та аматорською 
світлиною стає дедалі тоншою. І всіх, хто експеримен-
тує та знімає, зафіксувати важко.

орієнтації у просторі. Починати 
варто з простих речей, таких як 
лінія, коло, квадрат, трикутник. 
Опанувавши їх, можна перехо
дити до складнішого».

ІНСТРУМЕНТАРІй МиТЦІВ
Фрізлайт є мистецтвом пере
важно гуртовим, адже для ство
рення «картини світлом» по
трібно щонайменше двоє осіб: 
фотограф і власне художник. 
Звісно ж, за наявності потужної 
техніки, що дає змогу встановлю
вати більші витримки та авто
спуск, можна обійтися і самому, 
проте частіше творці цього 
жанру об’єднуються. Та й ма
люнки залежно від складності 
задуманого часом потребують 
більше ніж одного художника.

Об’єктами фрізлайту можуть 
бути люди, звірі чи побутові 
предмети, наприклад, старий ді
рявий черевик «оживає» і пере
творюється на химерну істоту, 
якщо йому «домалювати» писок 
і лапи. Лайт-графіті, як і зви
чайне графіті, спеціалізується 
на різноманітних написах, 
тільки стінки й паркани заміню
ються темрявою.

Як і в кожного порядного ху
дожника, у «світлових малярів» 
в арсеналі сила-силенна «пен
злів» та «олівців» різного ґа
тунку і походження. Якщо по
чатківцям для щастя вистачить 
елементарного ліхтарика, вмон
тованого в мобільний або за
пальничку, то вибагливість про
фесіоналів сягає значно далі. 

Оскільки спеціальні ліхтарі з 
насадками-світлофільтрами ко
штують невиправдано дорого, 
любителі цього виду мистецтва 
успішно виготовляють альтерна
тивні насадки зі... звичайного ко
льорового паперу. Смугастий 
шлейф зі світлодіодів майстру
ється з комп’ютерного шлейфу 
IDE. Для урізноманітнення світ
лового інструментарію в хід ідуть 
запалені бенгальські вогні або ж 
іграшкові світлові палички, які 
зазвичай продаються в цирках і 
мають кілька режимів світіння. 
Безмежна художня уява компі
лює його з батарейок-«таблеток» 
і найпростіших світлодіодів, 
спаює докупи ліхтарики одного 
або різних кольорів світіння. 

Одне слово, фрізлайтерсь -
ким «пензлем» може стати будь-

Ігри у темряві
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яке джерело світла, творчо пере
осмислене. Наприклад, єкате
ринбурзький майстер Станіслав 
Арістов, відомий під псевдо 
ПолТергейст, уже не перший рік 
створює шедеври, використову
ючи... звичайні сірники. У його 
віртуальному зоопарку – дра
кони, ящірки, саламандри та 
інші незнані науці істоти, зро
блені виключно за допомогою 
крихітного полум’я та вже згорі
лих сірників. 

Фрізлайт, як і будь-яке інше 
мистецтво, налічує у своїх лавах 
безліч шанувальників жанру – 
від любителів з «мильницями», 
котрі ледве уявляють, що таке 

витримка і як її встановлювати, 
до професіональних фотографів 
або художників, здатних ство
рити справжній шедевр. В Укра
їні, з огляду на відсутність розви
неної школи фотографії та від
носну юність фрізлайтерського 
руху, рівень майстерності наразі 
лишає бажати кращого. Проте 
об’єднані віртуальні спільноти, 
де охоче допомагають одне од
ному і початківцям, майстер-
класи та різні заходи, контакти з 
майстрами свідчать про те, що 
все тільки починається. Так ве
селе й невибагливе 3D-малярство 
з нічної забави може перерости в 
непересічні твори мистецтва. 

ФРІЗЛАйТ ЗА КОРДОНОМ

Світло світу
Майстри цього виду мистецтва є в усьому світі. Фран-
цуз Жульєн Бретон поєднав мистецтво каліграфії, яким 
захоплювався із семи років, із фрізлайтом. Його ро-
боти мають відчутний присмак традиційного азіат-
ського живопису – люди, об’єкти старовинної архітек-
тури та природні краєвиди так гармонійно поєдну-
ються зі світлописьмом, що мимоволі світло набуває 
матеріальності, оживає.

А австралійський фотограф-любитель Лінкольн Гаррі-
сон створив фантасмагоричну серію знімків, провівши 
15 годин на березі озера Еппалок та фіксуючи зимової 
ночі на велетенських витримках оберт Землі навколо 
своєї осі.
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Маша Еллсворт 
стала ком-
п’ютерним 
«перукарем»  
«Відважної», 
яку можна 
буде побачити 
в кінотеатрах 
України  
від 21  
червня

Відважна українка
Маша Еллсворт про те, як влаштована «фабрика дитячих мрій»

А
би надіслати своє резюме 
й роботи в компанію 
Pixar, що є анімаційним 
лідером у світі, потрібна 

неабияка сміливість. Українка 
Марія Мартиненко, котра тепер 
зветься Маша Еллсворт, це зро
била вже давно. 21 червня у віт -
чизняний і світовий прокат 
вийшов новий повнометражний 
мультфільм студії «Відважна», 
до творчого колективу якого по
трапила й наша співвітчизни
 ця. Тиждень зв’язався з нею в 
Сакраменто.

У. Т.: Єдина відома в інтернеті 
Маша Еллсворт – це фотограф, 
яка знімає весілля. Про вас – пів-
слова на imdb.com. Розкажіть, 
будь-ласка, про себе. Яким ди-
вом ви опинилися в художньому 
раю під назвою pixar?

– Я виросла в Чернігові. На
вчалася в тамтешньому техніч
ному університеті, а на другому 
курсі вирішила перевестися до 
іншого – у штаті Юта. Закінчила 
його з освітою програміста й 
спеціаліста з образотворчого 
мистецтва, отримавши подвій
ний диплом. А Pixar виник про
сто: я лишень надіслала їм 
кілька своїх робіт, як і всі реш-
 та, і з тисяч заявок вибрали мене 
як практикантку. Спочатку це 
чотири місяці стажувань, і якщо 
ви добре себе показали, термін 
навчання продовжують, а пото-
 му, коли гарно працюєте й на
далі, вас беруть на роботу. Так зі 
мною і сталося.

У. Т.: У вашій біографії сказано, 
що ви були технічним інтерном 
на «Рататуї», одному з мульти-
ків, який обожнюють усі укра-
їнські дітлахи. Як потрапили в 
цей проект?

– Усе просто: надіслала свій 
ролик зі студентськими робо
тами. А в часи навчання я працю
вала над багатьма короткомет -
ражними анімаційними стріч
ками, зокрема над «Гладіатором 
у піжамі» (2008 рік, режисер 

Ґленн Гармон, кілька призів на 
фестивалях. – Ред.) – це історія 
маленького хлопчика, котрий бо
реться з монстрами зі свого сну…

У. Т.: …А через два роки ви на 
мультику «Вперед і вгору» роз-
фарбовували персонажів, потім 
були супервайзером із костюмів 
у короткометражці «Грай граю-
чись». Яким чином у вас поєд-
налися такі різні роботи?

– На Pixar є університет студії: 
там усі працівники компанії (звіс-
 но, у свій вільний час) можуть 
брати участь у різних проектах. 
Одним із них виявилася стрічка 
«Грай граючись». Це не анімація, 
а справжній короткометражний 
фільм. Але я мала можливість 
бути на ньому костюмером. І ско
ристалася з цього. Так, він не мав 
стосунку до моєї постійної роботи. 
Але насправді тут нічого див  но  го, 
бо ж на Pixar я і є костюмером, 
тільки ком  п’ю тер  ним: розфарбо
вую персонажів та їхній одяг, на
даю йому потрібної фактури. 
Тому логічно, що захотіла по
працювати зі справж  німи 
костюмами. І хо  ча займа
юся вбранням по
стійно, насп  рав  ді 
кожен день скла
дається по-різ -
ному. Все залежить 
від того, над чим труджуся. 
Під час роботи над «Від
важною» я займалася тим, 
що «зачісувала» волосся 
принцесі Меріді: будь-яке 
використання 
волосин в ані
мації є доволі 
складним у техніч
ному плані.

У. Т.: Мультфільм є ко-
лективною творчістю. 
що ви додаєте до про-
екту від себе? І взагалі 
чи це реально?

– Аякже! Коли худож
ники вручають нам на па
пері ескізи героїв чи осно
вний дизайн антуражу, 
щоб ми це втілили на 
комп’ютері у 2 чи 3D, то, 
звісно ж, мусимо відпові

дати за дотримання основного 
єдиного стилю мультфільму. Але 
на папері немає такої кількості 
деталей, які потрібні для стрічки, 
і тут уже можна займатися твор
чістю. Кожна ж людина хоче, 
щоб її ідеї були втілені в життя. В 
мене їх дуже багато. Але я хотіла 
б займатися технічним прогре
сом компанії в тому сенсі, що 
мене більше цікавлять швидкість 
3D-графіки й відповідь на запи
тання, яким чином мож    на при
швидшити нашу роботу, аби не 
виконувати того, з чим за нас мо
жуть упоратися комп’ютери. Все 
це посприяє куди легшому вті
ленню дизайну художників. 
Тобто технічне для мене – це од
ночасно й креативне, творче.

У. Т.: Творчих людей українсь -
ко  го походження в голлівудсь -

ких компаніях не бракує. 
Ціка  во, чи спілкуєтеся ви 
між собою?

– Так, на Pixar є один 
чоловік з України, поде
коли ми розмовляємо. Та 
слід сказати, що всі, хто 
працює на студії, небагато 

мають часу на бе
сіди. І в Сан-Фран -

циско, і на  віть тут, у 
Сакраменто, є вели  ка 
українська громада, тож 
можливостей підтриму

вати на  ціо  наль но мов  но-
куль  турні стосунки чи
мало – аби знайшов  ся час. 

У мене в Америці є купа 
друзів-співвітчизників, і ми 

часто спілкуємося через 
Skype. А ос  кільки свою 

роботу на «Відважній» 
уже закінчила (всі 

костю  ми зроблені й 
шевелюри заче

сані), то можу 
присвячувати 

їм більше 
часу. Хоча не

довго, бо вже 
взялася за но

вий піксарівсь -
кий мультик, який 
з’явиться 2014 року, – це 
«Хороший динозавр» ре

жисера Боба Петерсона. 

Спілкувався  
Ярослав Підгора-Гвяздовський
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«Welcome to Ukraine!»

Театр оперети
(Київ, вул. Велика Васильків-
ська, 53/3)
У новому мюзиклі столичний Театр 
оперети спробував поєднати сучас-
ну хореографію й елементи акро-
батики, народні та естрадні пісні, 
модернізовані українські костюми. 
«Welcome to Ukraine, або подорож 
у кохання» – це романтична історія 
стосунків українця та францужен-
ки. У постановці бере участь понад 
сотня артистів. Автори проекту спо-
діваються, що вистава стане новою 

театральною візит-
ною карткою нашої 
країни, репрезенту-
ючи сучасну Україну 
через фольклор, на-
родні обрядові тра-
диції та самобутній 
побут. 

«Вікенд з вікінгами»

Кінотеатри «Кінопанорама», 
«Боммер», Палац мистецтв, 
Ляльковий театр «Бавка»
(Київ, вул. шота Руставелі, 19; 
Харків, Полтавський шлях, 
6; Львів, вул. Коперника, 17; 
Ужгород, пл. Театральна, 8)
Фестиваль скандинавського кінема-
тографа представить найцікавіші та 
найактуальніші фільми Швеції, Да-
нії, Норвегії та Фінляндії. «Вікенд з 
вікінгами» розпочнеться добіркою 
«Сніжна анімація» фінської аніма-
ційної кіноакадемії міста Турку. Та-
кож у програмі пока-
зи тематичних добі-
рок, ретроспектива 
відомого фінського 
режисера П. В. Лех-
тінена – автора чис-
ленних експеримен-
тальних фільмів.

Анонси

Комедія «Заручники року» 
як легке літнє вино: вдаряє 
в голову рівно на час його 
дегустації

діваного з’єднання, але, минувши незручні мо
менти і навіть ненависть, вони роблять останній 
крок до любові. Це дещо наївно та водночас сто
відсотково романтично і, що важливо, не притяг
нуто за вуха й позитивно. МакКензі все зробив 
легко і драйвово, примудрившись при цьому не 
втратити реалістичності, торкнутися драма
тизму і не зіпсувати хепі-енд. Актори мали му
зичний досвід, перед камерою імпровізували; 
звук писали з майданчика і монтували в той са
мий день… Можливо, комусь видасться непри
родною аналогія «доброзичливця» з «вісником 

«З
аручники…» – яскравий представник 
незалежного британського кіно з 
усіма зумовленими цим наслідками. 
Без великих зірок, упізнаваних 

всіма; з використанням ненормативної лексики і 
різноманітної сучасної рок-музики; знятий пере
важно ручною камерою і хорошим режисером. 
Але фільм Девіда МакКензі (за плечима якого 
щонайменше дві дивовижні драми: «Холлем 
Фоу» і «Остання любов на Землі») має безліч до
даткових причин його подивитися. Можливо, 
перше – це те, що музика у стрічці жива, бо дія 
відбувається протягом п’яти днів 2010 року в Кін
россі на реальному рок-фестивалі T in the Park, 
одному з найбільших у Шотландії, а головну жі
ночу роль виконує вокалістка гурту Molotov 
Jukebox Наталія Тена. Друге: через штучний мо
мент – героїв, які перед фестом не знали одне од
ного, а почали знайомство зі сварки, зв’язує кай
данками один доброзичливець – розвивається 
життєдайна історія. Бо їх фактично силоміць 
примушують пройти через усі «принади» неспо

22–24 червня, 19:00 23 червня, 19:0022–23 червня, 19:00
Конкурс молодих 
піаністів

Національна музична акаде-
мія України
(Київ, вул. Архітектора Горо-
децького, 1/3)
Міжнародний конкурс імені леген-
дарного американського піаніс-
та Володимира Горовиця відбудеть-
ся уже вдев’яте у Києві, рідному міс-
ті музиканта. За перемогу бороти-
муться близько 60 учасників «серед-
ньої та старшої групи» з 11 країн сві-

ту: України, Азербайджа-
ну, Білорусі, Грузії, Італії, Ки-
таю, Південної Кореї, Латвії, 
Росії, Франції та Японії. Від-
біркові тури триватимуть до 
21 червня, а вже наступно-
го дня переможці представ-
лять свої сольні виступи. В 
останній день відбудеться 
заключний концерт. 

З’єднані 
музикою

«Заручники 
року»/
«you instead».
У кінотеатрах 
України
з 28 червня

КІНО
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28 червня – 1 липня
«Трипільське коло»

(Київська обл., місто Ржищів)
Цього року Міжнародний еко-
культурний фестиваль відбудеть-
ся під гаслом «Парад стихій», 
об’єднавши тематичні напрями 
минулих років: Воду, Землю, Во-
гонь та Повітря. На головній сце-
ні з’являться загадкова Illaria (на 
фото), запальні Mad HeadsXL, ба-
гатоголоса AtmAsfera, енергійний 
«Тартак», архаїчна Osimira, харак-
терники етно-року Kozak System, 

фолк-дотепники «Дрим-
баДаДзиґа». Загалом 
програма фесту розгор-
татиметься на числен-
них майданчиках: Archaic 
Trance Fest, Трипільське 
містечко, Територія краси, 
Tribal circle, Міжнародна 
школа танців, Територія 
культур світу тощо.

28 червня, 19:0026 червня, 19:00

долі», та, як на мене, вона хоч і має місце, проте 
око не ріже. За лаштунками будь-якого фести
валю може статися все що завгодно, тож режисер 
втілив цілком ймовірний випадок. На відміну від 
фільму «Рок на віки», що йде зараз у нашому про
каті. Пластикові сюжет та персонажі «Року…» ви
кликають лише огидний присмак у роті, нато
мість «Заручники…», не маючи претензії на до
роге «шато», дають невибагливий смак молодого 
вина. І ефект більш ніж задовільний.

Ярослав Підгора-Гвяздовський

«Гала Weekend»

Національна філармонія 
України (Київ, вул. Володи-
мирський узвіз, 2)
ІІІ сезон Циклу концертів камер-
ної музики Music-review Weekend 
завершиться масштабним концер-
том до святкування Дня Конститу-
ції України. Серед учасників леген-
дарні композитори Мирослав Ско-
рик і Валентин Сильвестров, ви-
датні піаністи Євген Ржанов, Генна-
дій Дем’янчук, Олег Полянський, 
Квартет «Лабіринт», Київ-
ський квартет саксофоніс-
тів, скрипалі Кирило Ша-
рапов і Богдана Півненко, 
кларнетисти Юрій Васи-
левич та Олег Мороз. Та-
кож виступить камерний 
оркестр «Київські солісти» 
під орудою диригента Во-
лодимира Сіренка. 

DJ Show by Taboo

Офіційна фан-зона Євро-2012
(Київ, майдан Незалежності)
Вперше в Україні своє знамени-
те шоу представить Taboo (на 
фото), учасник та один із засно-
вників популярного американ-
ського хіп-хоп-гурту The Black Eyed 
Peas. Справжнє ім’я репера та ак-
тора – Хайме Луїс Гомес. Його ком-
позиції звучали як саундтреки в 
голлівудських стрічках «Блондин-
ка в законі», «Тренер Картер», 

«Перукарня 2: знову в 
ділі» тощо. До програ-
ми шоу увійшли хіти 
гурту та власний dj-set 
артиста. На одній сцені 
з Taboo відіграють мос-
ковський електро-поп-
проект Tesla Boy, київ-
ські гурти Gorchitza та 
Awesomatic.

Євген Синиця. «Перунові діти»
На історичну арену вони вийшли передусім як 
мілітарна потуга, тому не дивно, що військо
ва справа ранніх слов’ян перебуває під пильною 
увагою істориків-славістів. Ця книжка наводить 
характеристики їхніх вождів та дружинників, 
розповідає про озброєння, військову тактику, об
логи кінця VI – початку VII століть на тлі особли
востей побуту та соціального устрою племен того 
часу. Розлогі примітки дають повніше уявлення 
про історичний контекст, а численні ілюстрації 
унаочнюють описані факти.

Олександр Скоцень. «З футболом 
у світ»
Футболіст київського «Динамо» у 30–40-х роках 
минулого століття, який потім грав у складі за
рубіжних команд і перебував в еміграції, влас
ник Кубка Голланда Олександр Скоцень розпо
відає про свою спортивну одіссею. З мемуарів ді
знаємося про діяльність «Пласту», Українського 
спортового союзу та інших західноукраїнських 
організацій початку ХХ століття, про те, чим для 
нього стали анексія Галичини СРСР та Друга сві
това війна. 

«У знятому на плівку дні»
Олесь Ульяненко (1962–2010) – унікальна по
стать в українському літературному процесі. Ця 
книжка присвячена йому – непересічному, не
примиренному і багато в чому «незручному» 
письменникові, в останні роки життя гнаному 
моралістами від влади. Крім повної бібліографії 
його творів читач знайде тут різножанрові тек
сти: уривки з романів, вірші, оповідання, записи 
у блозі, а також спогади рідних і друзів Ульянен
ка, інтерв’ю з ним, рецензії на тексти.

КНиЖКи
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Із рабів міста в екодідичі

Донецькі екопоселенці 
впевнені, що жити за 
екологічними принци
пами й забезпечити 

здоров’я цілій родині можливо 
навіть у забрудненому промис
ловістю шахтарському краї.

ПОРЯТУНОК ВІД ПОВІЛьНОГО 
«САМОГУБСТВА»
Колишня бізнес-вумен Віра Па
лієнко вже 10 років мешкає в ма

заній глиною хатині без елек
трики та вигод на околиці спо
рожнілого села Нижнє Лозове 
біля міста Дебальцевого Доне
цької області. 40 років жінка 
прожила у «вугільному» Торезі, 
працювала інженером, пізніше 
стала підприємницею. Її ни-   
ніш  нє багатство – гектар землі, 
на якому ростуть лікувальні 
трави й тече джерельна вода 
(фото 3). Разом із чоловіком-
теслярем Юрієм (фото 5) 
(20 років віддав ЖЕКові) пані 
Віра облаштувала тут родове по
містя Чудєсноє. Пара заробляє 
на прожиття, продаючи козяче 
молоко та бринзу. По них та ці
лющі рослинні суміші сюди їдуть 
аж за 100 км із Донецька. Госпо
дарі пояснюють попит еколо
гічно сприятливим середови
щем, котре робить усе вирощене 
в селі смачнішим та кориснішим.

За кухлем запашного молока 
в Чудєсному почуваєшся меш
канцем лісу: замість звичного 
для нас, міських, галасу – соло

вейко й ледь чутний шепіт струм-
 ка, безкоштовного природного 
водопроводу пані Віри. Із нього 
втамовують спрагу без кип’я -
тіння, а щоранку занурюються в 
холоднючий потік, аби «підзаря
дитися» на весь день.

Село Нижнє Лозове, де, за да
ними перепису, проживає менш 
як півтора десятка осіб, – при
ємна знахідка між затонулими у 
смозі промисловими містами До
неччини. До найближчих під
приємств звідси 20–30 км. Сусі
дячи з городиною, буяють лікар
ські й червонокнижні рослини, а 
скрізь по території села розки
дані брили дикого каміння – 
модного нині будматеріалу. Зви
саючи з пагорбів, воно вподі
бнює їх до скель, за що село й діс
тало народну назву Скелєвоє.

Утім, не лише природні при
нади змусили нашу героїню по
кинути прибутковий бізнес і 
продати простору міську квар
тиру. Віру Іванівну захопила 
ідея родових помість, викладена 

Автор: 
Наталя 

Коммодова

Десятки родин Донеччини 
щороку втікають 

до вимираючих сіл, 
аби оселитися на вільному 

повітрі
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ЕКОПОСЕЛЕНЦІ ТА ОБщиНи

Екопоселенці не є адептами релігійних общин. Вони 
засновують поселення без ідеологічного підґрунтя й 
ведуть у них екологічний спосіб життя. Активно вико-
ристовують надбання цивілізації та наукові розробки в 
своєму побуті – в енергозберіганні й екологічному бу-
дівництві, практикують органічне землеробство. Охочі 
можуть відвідати курси молодого екопоселенця, де 
навчають виживати в природних умовах та будувати 
екологічне житло.
Тим часом общини засновано на ідеї створення родо-
вих помість за прикладом Росії, де набули популяр-
ності книжки Владіміра Меґре про відповідний побут. 
Вони теж ведуть екологічний спосіб життя, вирощують 
і споживають лише чисті продукти, проте більше тяжі-
ють до давньоруських традицій господарства та родин-
ного укладу. Такі поселенці називають себе анастасіїв-
цями, за ім’ям головної героїні прозаїка.

сибіряком Владіміром Меґре на
прикінці минулого – на початку 
нинішнього століття. Згідно з 
його оповідями, врятуватися від 
глобальних катаклізмів люди 
зможуть лише завдяки екологіч
ному способу життя. Для цього 
необхідно залишити міста, осе
литися на гектарі віддаленої від 
шкідливих підприємств землі, 
на якому виростити власні ліс та 
сади, створюючи «простір лю
бові» для цілого роду.

«Це не якась там утопія, – по
яснює співрозмовниця Тиж
 ня. – Це реальність. У сучасному 
місті немає умов для гармоній
ного й досконалого розвитку лю
дини. Нам бракує часу на най
важливіше – самопізнання та 
розвиток природних здібностей. 
Як наслідок – ми деградували, 
втратили здатність до вижи
вання поза містом і стали його 
рабами. «Механічна» праця, кот-
 ра робить нас фізично й мо
рально хворими, знецінення сім’ї 
та родинних зв’яз  ків – ось непов -
ний перелік вад сучасного жит  тя 
в мегаполісах. У мене з переїздом 
та відмовою від міських звичок 
суттєво зміцнилося здо  ров’я, по
кращилися зір і сон, з’явилися 
час і натхнення на втілення твор
чих задумів», – радо ділиться на
бутим Віра Палієнко.

«КАСТиНГ» СУСІДІВ
Про створення екопоселення 
Рассвєт у Нижньому Лозовому 

жінка прочитала в інтернеті. При
їхала на розвідку й одразу закоха
лася в ту місцину. Зазвичай май
бутні «поміщики», обравши місце 
під поселення й згуртувавши 
«кістяк» із-поміж родичів та дру
зів, підшукують собі іще сусідів-
однодумців у мережі, ад  же опти
мальна кількість людей для нор
мального існування екопосе
лення – близько 100 родин. Пере
вагу віддають претендентам, які 
не просто хочуть жити на при
роді, а передусім екологічно мис
лять. Для розширення поселення 
та обміну досвідом Рас  свєт що
року влаштовує фестивалі та 
свята. Четвертий рік поспіль сюди 
з’їжджаються «зелені дідичі» 
(фото 4) з усієї країни, а на від
починок і оглядини навідуються 
стомлені городяни.

Бізнесмени, дизайнери, тре
нери з єдиноборств, медики, ви
кладачі, будівельники, шахта  рі… 
Загалом спорудити родові по
містя під Дебальцевим на початку 
2000-х забажали близько 20 сі
мей із різних міст Донеччини й зі 
столиці. Не без проблем, але їм 
вдалося скористатися законним 
правом і безоплатно отримати від 
сільради у власність родини по 
гектару-два (згідно із Законом 
України «Про особисте селянське 
господарство»). Одначе з різних 
причин поки що оселитися на 
власній землі змогли тільки шес
теро сімей. Хтось придбав за без
цінь покинуті сільські будинки й 
тимчасово проживає в них, виса
джуючи родинний сад і ліс у май
бутньому родовому гнізді, а де
кому забракло сміливості або ко
штів на переїзд.

Внутрішній устрій Рас  свєта 
тримається на принципах само
врядування та забезпечен  ня його 
автономності. Це така собі соціа -
льна община, де спільні питання 
й проблеми вирішують на так 
званому колі (вічі). Рассвєтівці 
допомагають один одному по-су -
сід  ськи, однак господарство ко
жен порає сам. На власний роз
суд «поміщики» визначають і рі
вень екологічності свого обійстя 
за  леж  но від ідейності. Примі
ром, хтось може, як Віра Іва
нівна, відмовитися від електрики 
й вигод, улітку спати просто 
неба, а комусь несила жити без 

1 2

№ 25 (242) 22–28.06.2012|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|61

стиль життя|НАвігАТоР

Ф
о

т
о

: н
а

та
л

я
 к

о
м

м
о

д
о

В
а

Ф
о

т
о

: н
а

та
л

я
 к

о
м

м
о

д
о

В
а

Ф
о

т
о

 н
а

д
а

н
е

 м
и

к
о

л
о

ю
 В

о
р

о
н

ін
и

м



світла та пральної машини. За це 
мізків ніхто «не вправлятиме». 
Голов  не – не завдавати шкоди 
дов  кіллю та сусідам.

«Поміщики» ведуть нату
ральне господарство, опанував  ши 
органічне землеробство (фото 1) 
й різні ремесла (пасічництво, тес
лярство, пошиття одя  гу та взут  тя 
(фото 2)). Тут також активно за
стосовують народну медицину. А 
ще практикують родинні пологи, 

а в перспективі планують ство
рити в поселенні власну школу, 
щоб самостійно, за новатор
ськими методиками навчання, 
виховувати своїх дітей.

ПРОщАВАй, НЕПОТРЕБЕ!
Головна різниця між звичайними 
селянами й родовими поселен
цями в тому, що останні відучи
лися виробляти сміття. Викорис
тання природних мате  ріалів, виго
товлення чистих продуктів та 
енергозбереження істотно змен
шують вплив на довкілля. При
чому не смітити тут звикли навіть 
подумки. Пояснюють: усі проб -
леми людина створює собі сама, 
тому потрібно очистити розум від 
негативу та страхів.

«Ми не оремо землю, а гар
монійно з нею співіснуємо, вчи
мося в неї, – продовжує Віра Іва
нівна. – Приміром, на місці на
шого обійстя 10 років тому була 
спустошена й розорана ділянка. 
Потім з’явилися квіти й рідкісні 
трави, якими ми сьогодні харчу
ємося, поселилися птахи».

Взагалі більшість екопосе
ленців – вегетаріанці. Тому в 
гостях Тиждень пригощався 
смачною кашею з кропивою і 
трав’яною сумішшю, а ще жив
лющим коктейлем із меду, на
сіння льону і з тієї ж таки кро
пиви. Ця «дієта», як запевняють 
«антигородяни», гарантує дов
голіття й захищає від хвороб. Із 
продуктів у крамниці, до якої кі

лометрів 10, купують тільки бо
рошно, олію і цукор.

Певна річ, у помешканні пані 
Віри не знайти ані хімзасобів, ані 
виробів із пластику та поліети
лену. Із масним посудом жінці до
помагають упоратися гірчичний 
порошок або кропива. А ось се
крет осяйного блис  ку її розкіш
ного довгого волосся – відвар лю
бистку. Засинають у помісті із за
ходом сон  ця, прокидаються вдо
світа. За словами господарів, таке 
максимально наближене до при
роди існування діє, мов батарей-
 ка: заряджає потужною енергети
кою та силою. Замість телеві
зора – книжки, гітара й медитації. 
Хоча зв’язок із цивілізацією тут 
усе-таки тримають за допомогою 
інтернету й мобільника. Кажуть, 
що надбань людства, з яких 
можна мати користь, не цурають-
 ся. А от серед святкових розваг – 
суцільне «еко»: майстер-класи з 
ремесел, колективні ігри, співи, 
танці й хороводи. Ніякої тобі го
рілки чи традиційного застілля.

НОРА З ІНТЕРНЕТОМ
Завдяки одному з таких свят у 
Рассвєті Тиждень познайомився 
з подружжям молодих та доволі 
радикальних екопоселенців із 
Горлівки, відомої хімгігантом 
«Стирол». Микола та Віка Воро
ніни (фото 7) створили родове 
помістя Ведруси в селищі Батма
нівка неподалік свого міста кілька 
років тому й одразу ж наважилися 

3

4 5
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на відчайдушний експеримент. 
Позаторік упродовж семи місяців 
пара мешкала у власноруч вико
паній норі (фото 6) півтора на 
два метри, пересуваючись лише 
плазом. Зате з ноутбуком, під’єд -
наним до інтернету! Завдяки йому 
спілкувалася зі світом, а зимо
вими вечорами дивилася муль
тики, раз по раз підзаряджаючи 
комп’ютер у друзів. Харчувалися 
власноруч вирощеною городиною 
та козячим молоком.

«Нас зацікавив досвід саме 
такого екологічного житла, який 
дає змогу цілковито злитися з 
природою. А ще було цікаво, чи 
зуміємо в цих умовах вижити. Зу
міли!» – згадує Микола. Однак із 
криївкою поселенцям довелося 
розпрощатися: її знищила по
жежа. Тому, доглядаючи два гек
тари землі, Вороніни збираються 
побудувати новий екодім, тимча
сово живучи в батьківській хаті. 
Молоді «поміщики» запевняють: 
попри сусідство з хімічним під
приємством, мають екологічно 
чистий простір.

Дехто вважає їх диваками, а 
дехто божевільними. Батьки й 
рідня Миколи та Віки теж не від
разу змирилися з обраним моло
дятами стилем життя. І не дивно, 
бо ж раніше у них було цілком до
стойне, як на за загальну мірку, іс
нування. 32-річний чоловік має 
два дипломи Києво-Могилянки – 
магістра екології та фізика. Мріяв 
про власну фірму, а потім дійшов 
висновку, що не економіка, а еко
логія має врятувати людство, й 
передусім Україну, від кризи. 
Нині він – «сонячний» бард, 
сталкер і активний громадський 
діяч. Його 26-річна дружина Ві
кторія, за фахом юристка, займа
лася земельним правом. До зна
йомства з Миколою була власни
цею приватного підприємства, 
але, закохавшись, покинула біз
нес, роботу й вирушила разом із 
ним у «Караван сонячних бар

дів», котрий подорожує, співаючи 
авторські пісні. Разом об’їхали ав
тостопом всю Україну, Росію, інші 
пострадянські держави. Сьогодні 
заробляють на хліб творчістю. 
Микола концертує, видає власні 
диски та книжки. А зовсім скоро 
подружжя візьме на виховання 
двох дітей екопоселенців з Ізра
їлю. Утім, пара сама от-от пізнає 
щастя батьківства.

«Нам завжди вистачає гро
шей. Ми отримуємо від життя 
рівно стільки, скільки потребу
ємо, адже добробутом його можна 
наповнити завдяки силі думок та 
бажанню. Головне – чітко і впев
нено їх формулювати», – пояс
нює екогорлівчанин.

Микола упевнений, що поря
тунок спустошених та забрудне
них земель, а також вимираючих 
сіл – у створенні там екопоселень. 
А тим, хто збирається замешкати 
в котромусь із них, на лоні при
роди, «поміщики» радять спершу 
скуштувати такого життя. Перш 
ніж брати гектари та зводити еко
дім, варто пожити місяць-другий 
у вподобаній місцині, аби звик
нути до землі та природних осо
бливостей омріяної ділянки, до
бре їх вивчити й переконатися, 
що це вам під силу. Адже, як зга
дують наші герої, декотрі їхні су
сіди в такій перевірці на витрива
лість не вистояли. 

6
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Олександр 
Михельсон

Валентина 
Кузик

Ганна  
Трегуб

Дмитро 
Вовнянко

НЕЕКОЛОГІЧНІ ЯНГОЛЯТА
Енергоощадні лампочки вдома. 
Вимикаю воду, коли намилюю 
руки або чищу зуби. Ношу тек
стильну торбу до супермаркета 
або стару поліетиленову. Уже три 
роки не викидаю до смітника на
віть найменшого папірця – ста
ранно складаю їх усі в макулатур
ний стосик. Віднедавна маю 
окреме місце для пластикових 
пляшок із-під молока. Залиши
лося знайти, куди їх везти, бо в 
10-кілометровій зоні довкола 
мого помешкання пунктів при
йому немає. І ще в мене є одна 
мрія: мати власне подвір’я, на 
якому буде яма з харчовими від
ходами. Тоді я майже не створю
ватиму сміття. Всі ці екологічні 
ініціативи, – мабуть, просто під
свідоме бажання спокутувати 
свій найсерйозніший злочин 
проти благополуччя планети – 
народження дітей. 

РОЗУМНЕ, ДОБРЕ, ВІЧНЕ
У Києві у мене є телевізор, 
тільки не підключений. А от у 
Росії, у квартирі мами, де я пишу 
ці рядки, їх аж два, і обидва пра
цюють. Півроку тому я бачив 
тут, на телеканалі Рен-ТВ, пізна
вальну програму про те, що аме
риканці таємно будують кос
мічні кораблі, аби возити на них 
газ із атмосфери Юпітера. Адже 
та складається з метану (це твер
дження було єдиним в усій про
грамі, більш-менш корельова
ним із реальністю). А нині, 
тільки вже на каналі ТВ-3, йде 
передача про пришестя Тре
тього Антихриста. Першими 
двома були Наполеон і Гітлер, 
що ж до третього, то автори ви
бирають між бен Ладеном і Бу-
шем-молодшим… У Києві тре   ба 
буде поцікавитись, чи нікому не 
потрібен хороший телевізор без 
підключення.  

ПОТьОМКІНСьКий УЗВІЗ
В історії про будівництво бута
форських сіл Ґріґорієм Потьом
кіним є сиквел. На наших очах 
потьомкінізується Андріївський 
узвіз. Для якої монаршої особи 
цього разу створюють декора
ції? Може, для кронпринца Да
нії Фредеріка, який приїхав на 
Євро-2012? Хіба сліпий не поба
чить, як під гаслами оновлення 
та реконструкції руйнують і 
халтурять. Чемпіонат мине, а 
цей рейвах залишиться. По
тьомкіна та його сучасників-
аристократів від владців сьогод
нішніх відрізняє суттєва деталь. 
У XVIII столітті було престижно 
будувати якісно. Тому Ермітаж, 
Маріїнський палац іще не розва
лилися. Звести будівлю на віки, 
спорудити місто, яке стоятиме 
довго, було маркою справж  ньо-
 го володаря. Та кого це хвилює в 
столітті ХХІ-му? 

Валерія 
Бурлакова

ПЕРЕМКНи УКРАїНУ
Стою собі у вагоні метро. 
Пишу есемеску товаришу: 
«Вибач, запізнююсь на кілька 
хвилин…» На станції заходять 
хлопці. Один із них трохи зачі
пає мене плечем. «Ізвінітє!» – 
каже. «Нічєво страшнава», – 
автоматично відповідаю я. Він 
із другом стають поряд, про
довжують почату ще десь у 
місті розмову про складнощі 
на роботі. Балакають вони 
українською. Я дописую пові
домлення тією самою мовою. 
Довго слухаю їхній діалог і ду
маю, що напевне ніхто з нас не 
зміг би пояснити, чому, зі
ткнувшись із необхідністю 
сказати кілька слів незнайо
мій людині, ми одноголосно 
перейшли на «общєпонят
ний». 

РиЗиКУВАТи НЕ КОРТиТь
Пішохід на «зебрі» – святе, 
мушу загальмувати. Проми
нувши моє авто, дівчина ба
чить, що другою смугою по
вільно їде інше, й завмирає 
посеред дороги. За прави
лами, машина повинна зупи
нитися. Але дівчина, мов уко
пана, чекає, поки авто проїде. 
«Чому не йдеш, у тебе ж пере
вага?» – питаю і чую у відпо
відь, що в боротьбі за своє 
право ризикувати здоров’ям їй 
не кортить. Не дивно. Біль
шості наших громадян так 
само не кортить чимось ризи
кувати в боротьбі за права: чи 
то споживачів, чи то мешкан
ців будинків, чи то громадян
ські. Проте всі щиро обурю
ються. Чому ж це наші права 
постійно зневажають? 

КНиЖКи І СМЕРТь
Бабуся, коли пішла на пенсію, 
заходилася читати медичні 
книжки. А таких у неї на го
рищі старої хати було вдо
сталь, бо її донька (моя тітка) 
колись училася на медсестру. Я 
теж гортав ті фоліанти, й ілю
страції до заворотів кишок та 
інших болячок були для мене 
замість фільмів жахів, яких усе 
ще бракувало за пізніх «совє
тів». Так от. Наситившись тією 
літературою, бабуся почала 
знаходити в себе то інфаркт, то 
рак, то ще якусь небезпечну 
хворобу, і страшенно перейма
лася, що від неї ось-ось сконає. 
Та прожила вона далеко за 80 і 
померла від старості. А я оце 
недавно почав перечитувати 
Зіґмунда Фройда.  

Андрій  
Лаврик

НАш ТИЖДЕНЬ| 
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