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Обережно – 
провокації!
Як влада провокує 
взаємопоборення 
в таборі опозиції 

Майже 
серйозно 
про культурні 
«тушки»

Юрій 
Макаров про 
альтернативу 
політичному 
православ’ю

Адью, Франціє!
Чому після приходу 
до влади соціалістів 
французькі компанії 
розмірковують перенести 
бізнес або керівництво 
ним за кордон

Паскаль 
Боніфас  
про  
Євро-2012 і 
геополітику
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На церковному перехресті
Чому, попри співіснування 
різних юрисдикцій у 
вітчизняному православ’ї, 
час грає на користь 
самостійності української 
церкви

«УкрАинский 
выбор»
Навіщо Віктор 
Медведчук 
знову подався 
в політику

Владика-державник
Як учинок Філарета врятував 
Київський патріархат від 
розколу й розчинення 
в «Русском мірє»
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Світ без лідера
Американський 
політолог Ієн 
Бреммер про те, чому 
всупереч глобалізації 
світ стає більш 
регіоналізованим

Холодний мир
Як Путін ІІ кидає 
виклик Європі 
й чим це їй 
загрожує

Тарас 
Прохасько 
про три ґатунки 
Європи

Юрій Винничук на 
прикладі одного 
персонажа про те, 
що відбувається з 
людиною, щойно 
вона зрікається  
рідної мови 
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Як позбутися духовної залежності
Створення 20 років тому Української 
православної церкви Київського 
патріархату стало не менш рішучим 
кроком, аніж проголошення 
державної незалежності
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Лексикографія в e-форматі
Чому в Україні щороку 
зростає кількість паперових 
словників, та дедалі  
більше читачів зазирають  
в електронні

Чому українці не усміхаються
Психологічні проблеми наших 
співвітчизників походять від 
терплячості, «захисної реакції» 
на ситуацію в країні та невміння 
отримувати задоволення від життя

Вісім діб під землею
Тиждень побував 
у експедиції до 
Озерної печери

Празький анабазис
Тиждень вирушив на «Книжковий 
світ-2012» до столиці Чехії і 
переконався, що, навіть стрімголов 
проминаючи Прагу, можна в неї 
закохатися, й не тільки завдяки пиву

Філософський інструмент  
Данила Демуцького
За що радянська влада нагородила 
українського  кінооператора трьома 
арештами, висилкою, тюрмою і 
Сталінською премією
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Патріарх Філарет про обставини 
проголошення української церковної 
самостійності, відносини між різними 
гілками православ’я в державі, 
перспективи створення єдиної помісної 
церкви та зміну позиції влади щодо 
релігії

ТЕмА НомЕРА

поліТИКА

СпАДоКСУСпілЬСТво

зміст|НА чАСі
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Брат і його Братство

М
ухаммед Мурсі став прези-
дентом Єгипту, здобувши 
51,73% голосів. 24 червня 
виборча комісія оголосила 

підсумки драматичних президент-
ських перегонів, на яких представник 
ісламістського руху «Брати-мусуль -
мани» здолав Ахмеда Шафіка, екс-
прем’єр-міністра епохи Хосні Муба-
рака. Десятки тисяч прихильників 
Мурсі вийшли на каїрську площу Тах-
рір, щоб відсвяткувати перемогу. При 
цьому вони спонукали до припинення 
всевладдя військових. Новий глава 
держави у телезверненні закликав 
єгиптян посилювати національну єд-
ність і відкинув мову конфронтації, за-
певнивши, що шануватиме міжна-
родні угоди. Утім, після перемоги 
Мурсі в Єгипті навряд чи запанує спо-
кій. «Брати-мусульмани» підбурюють 
єгиптян до проведення масових акцій 
протесту по всій країні проти рішення 
правлячої військової ради про розши-
рення її повноважень. Вища рада 
збройних сил, яка обіцяла передати 
владу цивільному уряду, кілька днів 
тому оприлюднила декларацію, в якій 
наділила себе новими повноважен-
нями щодо видання законів і ухва-
лення нової Конституції.

Фото: АР
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Тиждень 
в історії

Народилася Жорж 
Санд (Амандіна Аврора 
Дюпен), французька 
письменниця

У Москві підписано 
радянсько-чехословацький 
договір про включення 
Закарпаття до складу 
України

Народився Роман 
Шухевич, головний 
командир УПА 
(1943–1950)

29 червня 1945 року 30 червня 1907 року 1 липня 1804 року

У
спішне долання опозицією перешкод, ра
ніше створених біло-синіми, змушує 
останніх активізувати зусилля щодо про
вокування конфліктів та її дискредитації в 

очах потенційного електорату. Попри цілеспря
мовану протидію влади формуванню виборчих 
блоків серед традиційно фрагментованої опози
ції (що увиразнилося в ухваленому минулої осені 
законі про вибори), зусилля Банкової на сьогодні 

Сенат Парагваю оголосив 
імпічмент президенту 
Фернандо Луго. Керівники 
сусідніх країн вважають, що 
це – державний переворот

Екс-міністру Філіпчуку 
з уряду Тимошенко 
замінили 3 роки 
в’язниці умовним 
покаранням

Сирійські війська 
збили турецький 
винищувач. Між 
країнами вибухнув 
скандал 

21 червня 22 червня 23 червня

Обережно – 
провокації!

були нівельовані появою 
фактично квазіблоку на 
основі «Батьківщини». На 
включення до його вибор
чого списку претендують не 
лише вихідці з «Фронту 
змін» Арсенія Яценюка, «За 
Україну!» В’я  чеслава Кири
ленка, «Громадянської по
зиції» Анатолія Гриценка, 
«Європейської партії» Ми
коли Катеринчука, а й 
представники інших дріб
них опозиційних політсил. 
З’явилася інформація про 

поновлення переговорів 
щодо складання єдиного мажоритар

ного списку між об’єднаними, «Свободою» 
та «УДАРом Віталія Кличка» (щоправда, 

пізніше вони були знову припинені). Тому 
стратегія Банкової полягає в демотивації 

окремих учасників опозиції від подальшої 
участі в цьому квазіблоці та провокуванні взає
мопоборення в її таборі. Як засвідчують останні 
події, для цього, схоже, застосовуватимуть кілька 
інструментів. 
Перший – повернення до ідеї зниження прохід
ного бар’єра. Після поглинання об’єднаними 
найрейтинговіших непрохідних опозиційних 
сил (насамперед ГП Гриценка) наявна 5% планка 
перестала відігравати відведену їй владою роль. 
У разі ж її зниження до 3% чи навіть 1% 
з’являється можливість не лише гарантувати 
проходження до ВР політсили Королевської, якій 
майже відкрито підіграє керівництво, а й завести 
в парламент «Народну партію» Литвина, ПСПУ 
Наталії Вітренко чи навіть потенційну «пра
вицю» на базі «Нашої України» Ющенка та УНП 
Костенка, які з огляду на їхній бекграунд навряд 
чи зможуть блокуватися у Верховній Раді з 
об’єднаними. А головне – низький прохідний 
бар’єр чинитиме постійний психологічний тиск 
на лідерів дрібних політичних проектів, які вже 
приєдналися до «Батьківщини», оскільки може 
викликати в них відчуття згаяного шансу само
стійно потрапити до ВР. 
Другий інструмент – завзяте нав’язування пар
тійному активу і прихильникам деяких полі
тичних сил – учасниць об’єднаної опозиції на 
основі «Батьківщини» думки, ніби «разом вони 

НА чАСі|тЕнДЕнЦіЇ тижня
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Франція проголосила 
суверенітет Алжиру 
після місцевого 
референдуму

Венесуела першою 
з іспанських колоній 
у Південній Америці 
декларувала 
незалежність

Гетьман Павло 
Скоропадський 
затвердив закон 
про громадянство 
Української Держави

2 липня 1918 року 3 липня 1962 року 4 липня 1807 року 5 липня 1811 року

Народився Джузеппе 
Ґарібальді, італійський 
полководець, один із 
лідерів Рисорджименто

«Прозорий» процес
Судові засідання у справах екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко 
відкладено. 26 червня Вищий спеціалізований суд ухвалив пере
нести на 12 липня засідання, на якому розгляне касацію щодо ви
року в газовій справі. Київський апеляційний суд його підтвердив, 
відтак захисники опозиціонерки намагаються домогтися закрит
тя кримінальної справи касаційною інстанцією. При цьому вони, 
як і сама Юлія Володимирівна, пропонували спецсуду провести 
засідання без участі Тимошенко з огляду на стан її здоров’я. Але 
суд прийняв рішення про медичну експертизу, яка встановить, чи 
справді колишня прем’єрка не може з’явитися в суді. Саме цим і 
пояснюють перенесення слухань.
Із тієї самої причини днем раніше Київський райсуд Харкова, у 
якому слухають обвинувачення Тимошенко у справі ЄЕСУ (щодо 
нібито несплати податків та замаху на привласнення бюджетних 
коштів), відклав розгляд справи до 10 липня. Але вона вже пере
творилася на фарс і дешеве телешоу. Від імені Європарламенту 
екс-очільник Польщі Александр Квасневський та колишній пре
зидент Європарламенту Патрік Кокс здійснюють моніторинг судо
вих засідань у справі Тимошенко. Тож 25 червня в харківському 
суді єврогостей, вочевидь, намагалися переконати, що наша Фе
міда «найгуманніша», тож влаштували в залі засідань таку собі 
фан-зону: чотири плазмові телевізори, скляна загорожа для під
судної – мебльована і прикрашена квітами (на фото). Так би мо
вити, «прозорий процес» у чистому вигляді. 
«Це черговий безпрецедентний випадок: людина перебуває на ста
ціонарному лікуванні, а їй призначають експертизу, причому на 
стадії, коли клопотання не передбаче
ні», – прокоментував ситуацію адвокат 
екс-прем’єрки Сергій Власенко. Показо
во, що судді убезпечили інтереси обви
нувачення на випадок, якщо Тимошенко 
відмовиться від огляду українськими лі
карями (досі вона так і чинила). Згідно з 
рішенням, у разі такої відмови експерти
зу проведуть на основі раніше зроблених 
медичних документів. 
Для захисників опозиціонерки ухвала про 
експертизу не стала несподіванкою: той 
самий Власенко публічно прогнозував та
кий хід подій. Водночас триває бороть
ба за полегшення режиму для Юлії Воло
димирівни. Так, невролог німецької кліні
ки «Шаріте» Лутц Хармс, який її обстежу
вав, виступив за переведення бранки під 
домашній арешт. За його словами, підсуд
на навіть не може сидіти в кріслі, тож про 
присутність у суді не може бути й мови.

Рада Міністрів закордонних 
справ ЄС ухвалила Стратегічні 
рамки з прав людини та 
демократії, а також План дій 
щодо їхньої практичної реалізації

Туніс екстрадував до Лівії 
останнього прем’єра режи-
му Каддафі – екс-прем’єра 
Аль-Багдаді Алі аль-Махмуді

Вищий спецсуд підтвердив 
незаконність порушення справи 
проти Кучми. Вдова Георгія 
Гонгадзе має намір оскаржити 
це рішення в Євросуді

24 червня 25 червня 26 червня
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втратять». Ця кампанія вже розпочалася вки
данням відповідної тези через ЗМІ, які нале
жать провладним олігархам. Зокрема, нещо
давно в газеті «Сегодня» з’явився матеріал, у 
якому доводиться, що після оприлюднення 
списків у «Батьківщині» станеться розкол, а та
ємниче джерело у фракції БЮТБ так змальовує 
настрої депутатів, яких опановують сумніви, 
чи потраплять вони до прохідної частини 
списку: «Краще набрати 15% самостійно, аніж 
25% в об’єднаній опозиції». Вочевидь, це лише 
початок, а кінцевою метою має стати якщо не 
розпад об’єднаних, то принаймні формування 
численного пулу ображених «незалежних кан
дидатів», які ладні будуть прийняти підтримку 
адмінресурсу і стати тими «рабами» в тради
ційно опозиційних до нинішньої влади регіо
нах, про яких, власне, йшлося на скандально 
відомих плівках Забзалюка, оприлюднених 
узимку поточного року.
Підсумовує кампанію влади з дискредитації та 
нейтралізації опозиції цілеспрямоване провоку
вання або підігрівання атмосфери конфлікту й 
недовіри поміж її лідерами. Відбувається це або 
відвертим поширенням в інформаційному про
сторі тез про спроби деяких із них «кинути» 
своїх партнерів (як це має місце у випадку 
об’єднаних), або демонстративними комплімен
тами в бік інших опозиційних сил – у такий спо
сіб на них кидається тінь «вигідних керівни
цтву», «правильних». Це яскраво виявляється в 
підкреслених реверансах біло-синіх до «УДАРу 
Віталія Кличка» та створенні враження «зеленої 
вулиці» в контрольованих владою ЗМІ для ВО 
«Свободи». 
До нинішньої української опозиції є багато пи
тань. Однак навіть у своєму теперішньому ви
гляді вона має очевидні переваги перед керівни
цтвом держави, які полягають насамперед у при
хильності до політичного плюралізму, демокра
тичних принципів формування влади та збере
ження національного суверенітету. Цього одно
значно замало, щоб успішно вирішувати успад
ковані з радянського часу та накопичені в країні 
у наступні два десятиліття проблеми, але цілком 
достатньо, щоб усвідомлювати різницю між нею 
та владою, а відтак не піддаватися на організову
вані тією провокації.

Олександр Крамар
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Змінити владу, 
а не Конституцію
Поки президент пафосно презентує Конституцій-
ну асамблею, метою якої є вдосконалення Основ-
ного Закону до невпізнанності, у народі цю 
ініціативу не підтримують. Як засвідчують дані 
Центру Разумкова, лише 4,1% наших співвітчиз-
ників вважають головною причиною складної 
соціально-економічної ситуації в Україні недос-
коналість чинної Конституції. Значно більший 
відсоток громадян вбачає проблему саме в ни-
нішній владі, а не в законодавстві.

Що є головною причиною складної 
соціально-економічної ситуац� в Україні?

За даними Центру Разумкова
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Складно відповісти 
(інший варіант)

Превалювання в керівництва 
держави особистих інтересів 

над суспільними

Ігнорування представниками 
влади Конституц� і законів 

України

Некомпетентність 
керівництва держави

Не вважають 
ситуацію складною

Недосконалість 
чинної Конституц�

68 млн грн €130 млрд55% українців
готові брати участь у парламентських 
виборах. За даними КМІС

Таку суму витратять на ремонт локаль-
ної дороги Димер – Богдани, яка веде 
до мисливських угідь Януковича

Таку чергову суму на стимулювання 
розвитку єврозони виділять Німеччина, 
Франція, Італія та Іспанія

МиКОЛА АЗАРОВ
сам собі Держстат
В інтерв’ю російському ТБ 
прем’єр сказав, що 
в Україні мешкає 
20 млн росіян, що 
більш ніж удвічі пере-
вищує показник офі-
ційної статистики.

5 ОБЛиЧ МАйЖЕ СЕРйОЗНО

ГРОМАДСьКА ДУМКА

ТЕТяНА БАХТЕЄВА
засвяткувалася
День скорботи 22 червня ре-
гіоналка назва-
ла «святом», по-
тім виправдовува-
лась: мовляв, при-
забула, що то за 
дата, адже багато 
працює.

БОРиС КОЛЕСНІКОВ  
заступився за Hyundai
Він звинуватив журналістів у ціле-
спрямованій кампанії 
проти швидкісних по-
тягів, які мало не що-
дня запізнюються, ла-
маються й через які 
влаштували різанину 
співробітники До-
нецької залізниці.

ДМиТРО САЛАМАТІН
завгосп
Міністр оборони дав «добро» 
на 78(!) нових видів 
господарської ді-
яльності армії, зо-
крема на «вирощу-
вання ягід, горіхів, 
інших фруктів».

ВЕРНЕР ШУЛьЦ
переконався 
«У жодній країні немає президента 
з таким сумнівним минулим. 
Звинувачення стосов-
но Тимошенко... є аб-
сурдними», – сказав 
депутат Європарла-
менту після візиту до 
України.

Культурні «тушки»

8|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 26 (243) 29.06 – 5.07.2012

НА чАСі|тЕнДЕнЦіЇ тижня



Змінити владу, 
а не Конституцію
Поки президент пафосно презентує Конституцій-
ну асамблею, метою якої є вдосконалення Основ-
ного Закону до невпізнанності, у народі цю 
ініціативу не підтримують. Як засвідчують дані 
Центру Разумкова, лише 4,1% наших співвітчиз-
ників вважають головною причиною складної 
соціально-економічної ситуації в Україні недос-
коналість чинної Конституції. Значно більший 
відсоток громадян вбачає проблему саме в ни-
нішній владі, а не в законодавстві.

Що є головною причиною складної 
соціально-економічної ситуац� в Україні?

За даними Центру Разумкова
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Превалювання в керівництва 
держави особистих інтересів 

над суспільними

Ігнорування представниками 
влади Конституц� і законів 

України

Некомпетентність 
керівництва держави

Не вважають 
ситуацію складною

Недосконалість 
чинної Конституц�

На 600 тис. барелівНа 48%
скоротився імпорт газу в Україну в 
січні – травні цього року порівняно 
з аналогічним періодом минулого. 
За даними Міненерго 

зменшилося торік споживання 
нафти у промислово розвинених 
країнах, спустившись до 
показника 1995-го

Б
уде нова хвиля еміграції [якщо переможе Янукович], люди 
будуть відкинуті назад у культурному, економічному пла
ні», – у 2004 році заявив в інтерв’ю Олег Скрипка, додав
ши, що коли президентом стане Віктор Федорович, то ви

їде з країни. У 2012-му один із символів Майдану заграв під іншу 
скрипку, назвавши нинішнього гаранта «ефективним менедже
ром». Певно, перерізання стрічок на реконструйованому Андріїв
ському узвозі зі ставлеником Банкової в Києві Олександром Попо
вим додало музикантові віри у правлячу партію, адже нещодавно 
він сказав, що «із самого початку мріяв співпрацювати з владою». 
Ще й закликав інших брати з нього приклад. Дехто це зробив уже 
давно. Наприклад, «полум’яна революціонерка» Руслана, що під 
час Майдану била в барабани під Кабміном, агітує на білбордах за 
ініціативу Попова – референдум для киян. Понад те, вона вже точ
но знає, хто переможе на наступних виборах міського голови, адже 
під час виступу у фан-зоні Євро-2012 співачка назвала нинішньо
го очільника КМДА мером. Схоже, епідемія політичних «тушок» 
стала поширюватися на культурну галузь, і її, вочевидь, не зупи
нити, принайм  ні в гарячий передвиборчий сезон. Валерій Харчи
шин із «Другої ріки» заспівав на День Перемоги разом із Наталею 
Королевською та Олєґом Ґазмановим «10-й наш десантный бата
льон». Не пасуть задніх і чимало представників «зіркового кол
госпу Тимошенко», які виступали за Юлію Володимирівну під час 
минулої президентської кампанії, а нині не цураються провладних 
заходів. Очевидно, що ПР і її сателіти під час агітації «розбавляти
муть» традиційний коктейль із радянсько-російських облич шоу-
бізу українськими «зірками», тож невдовзі лави охочих «співпра
цювати» поповняться. Кожен виживає як може. І тільки співак Во
лодимир Гришко лишається «над процесом», спочиваючи на лав
рах «першопрохідця» культурних «тушок» – він-бо перебіг від 
Ющенка (був його радником, у 2006-му балотувався до Верховної 
Ради за списком блоку «Наша Україна») до табору біло-синіх на
передодні президентських виборів-2010, коли стало зрозуміло, що 
Вік  торові Андрійовичу главою держави вже не бути. Певна річ, те
пер Гришко «радить» уже Януковичу. 

Талія Музиченко
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Євронеадекватність
Схоже, російська 
мо  дель утвердила-   
ся і в… підходах 
нашого МЗС до 
«єв  ропейсь  кої ін-   
теграції», яка від
тепер має перс -
пективу розвива -
тися в найкращих  
традиціях «суве-   
рен  ної демокра -
тії». Так, в інтерв’ю 
«5 ка  налу» очіль
ник Мі    ністерства 
закор      донних справ 
Кос  тянтин Гри -
щен    ко заявив, що 
«ті зрушення, які 
відбу  лися в Укра
їні за два останні 
роки, дають змо
гу вибудовувати 
зов  сім іншу пара
дигму відносин із Європою: Україна наближа
ється до ЄС не через політичне спілкування, 
а завдяки внутрішній трансформації… Однак 
це не значить, що ми маємо погоджуватися 
завжди і в усьому». Відтак замість урахування 
вимог Євросоюзу щодо дотримання базових 
європейських цінностей на Банковій роблять 
ставку на активізацію роботи дипломатів. Зо
крема, для «обробки» німецького політику
му, який зайняв чи не найкатегоричнішу по
зицію стосовно політичних репресій та пору
шень прав людини режимом Януковича, при
значено нового посла-важковаговика Павла 
Клімкіна (на фото), який до того був заступ
ником міністра закордонних справ – керівни
ка апарату МЗС і з 2008 року очолював пере
говірну групу з підготовки угоди про асоціа
цію між Україною та ЄС. 
Натомість із Євросоюзу надходять сигнали, що 
свідчать про неадекватність відповідної стра
тегії нашої влади та підвищення ваги таких пи
тань, як захист прав людини. Зокрема, Рада мі
ністрів закордонних справ ЄС 25 червня ухва
лила Стратегічні рамки з прав людини та де
мократії, а також План дій щодо їхньої прак
тичної реалізації. Поміж основних напря
мів – присутність прав людини в усіх аспектах 
зовнішньої політики Європейського Союзу. Це 
стало своєрідним вододілом у політиці остан
нього, що має довгий список публічних заяв у 
згаданій сфері, які, втім, переважно стосува
лися конкретних питань чи країн, а відтепер 
оформилися в уніфікований стратегічний до
кумент. Крім того, високий представник ЄС із 
закордонних справ та політики безпеки, віце-
президент Європейської комісії Кетрін Ештон 
ініціювала створення посади спецпредставни
ка ЄС з прав людини. Вочевидь, увага з боку 
Євросоюзу до України як неправової держави 
ще більше посилиться.
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як позбутися духовної залежності
Створення 20 років тому Української православної церкви 
Київського патріархату стало не менш рішучим кроком, 
ніж проголошення державної незалежності

Х
оч як це дивно, незалеж
ність держави безспосе
редньо пов’язана з релігій
ною свободою її громадян. 

З утратою першої занепадає і 
друга. Це промовисто засвідчує 
історія. Щойно після Переяслав
ської ради (1654) Московська дер
жава розпочала інкорпорацію 
українських земель, як одразу ж 
запрагнула й уніфікувати духо
вне життя своїх підданих. Сфор
мована під впливом азійських 
чинників, деспотична політична 
культура не дозволяла її можно
владцям допустити існування в 
межах одного державного утво
рення двох духовних центрів. 
1685 року київський митрополит 
Григорій Святополк-Четвер  тин -
ський прийняв висвячення в 
Білокам’яній, і відтоді наше 
православ’я майже на 300 років 
потрапило під юрисдикцію Мос
ковського патріархату, який лік
відував його автономні права й 
давні традиції, нав’язавши власну 
модель існування. Релігійна за
лежність Києва була для Москви 
своєрідною гарантією контролю 
над духовним життям підкоре
ного населення, сприяла його ру
сифікації та асиміляції через роз
порошення в російському право
славному універсалізмі.

КРОК НАЗАД – ДВА ВПЕРЕД
Українське православ’я не раз 
пробувало розірвати ланцюги ду
ховного впокорення Москвою. 
Тільки-но з’являвся шанс здобути 
державну самостійність, як наші 
співвітчизники починали шукати 
й релігійної свободи. Певні кроки 
в цьому напрямку були зроблені в 
період Визвольних змагань 1917–
1921 років, в результаті чого по
стала Українська автокефальна 
православна церква (УАПЦ). Зни
щена більшовиками у 1930-ті, 
вона завдяки зусиллям нашої 
еміграції відновилася на окупова

них землях історичної Батьків
щини в роки Другої світової ві
йни. Однак німецькі репресії та 
радянські переслідування зму
сили її сподвижників переміс
тити свої структури за кордон, і в 
Західній півкулі вона дістала на
зву УПЦ в США.

Принципово інші можли
вості для відновлення самостій
ності української церкви з’я  ви -
лися наприкінці 1980-х, у період 
перебудовчих процесів у СРСР, 
які віщували лібералізацію ду
ховного життя. Символічно, що 
відродження нашого православ’я 

Автор: 
Павло Подобєд

ДУШПАСТИРІ 
САМОСТІЙНОСТІ. 
Патріарх Володимир 
(Романюк) (у центрі) 
зі своїм заступником 
Філаретом (праворуч) 
у стінах Андріївської 
церкви. 1993 рік
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25–26 
червня  

1992 
року  

у Києві був склика
ний об’єднавчий 
собор, на якому 

УАПЦ як спадкоєм
ниця УАПЦ у ви

гнанні та частина 
УПЦ об’єдналися в 
єдину структуру, 
що дістала назву 

Українська право
славна церква Ки
ївський патріархат

САМОСТІйНІСТь УПЦ В 
НЕЗАЛЕЖНІй УКРАїНІ БУЛА 
КАНОНІЧНО ВиПРАВДАНОю 
ТА ІСТОРиЧНО НЕМиНУЧОю

як позбутися духовної залежності
Створення 20 років тому Української православної церкви 
Київського патріархату стало не менш рішучим кроком, 
ніж проголошення державної незалежності

розпочалося саме в Києві. 15 лю
того 1989 року тут запрацював 
ініціативний комітет із віднов
лення УАПЦ, який поставив собі 
за мету зареєструвати її громади 
на території УРСР. Після того як 
19 серпня 1989-го з-під юрисдик
ції РПЦ разом зі своєю парафією 
вийшов протоієрей Володимир 
(Ярема), настоятель львівського 
храму Св. Петра і Павла, автоке
фальний рух почав набирати 
широких обертів, і в Україні спо
стерігався масовий відплив цер
ков від російського підпорядку
вання.

Тоді відроджену УАПЦ очо
лив позаштатний єпископ Мос
ковського патріархату Іван (Бод
нарчук), який невдовзі був від
лучений синодом у Білокам’яній 
від церковного служіння. На по
чаток 1990 року до автокефалії 
перейшло близько 200 колиш
ніх парафій РПЦ.

5–6 червня 1990-го в Києві 
відбувся Всеукраїнський право
славний собор за участю близь-
 ко 700 делегатів з усієї України 
(серед них сім єпископів i понад 
200 священиків), який легітимі
зував відновлену УАПЦ, при
йнявши її статут, і обрав заочно 
київським Патріархом Мстисла-
 ва (Скрипника), керівника Укра
їнської православної церк  ви в 
США. Місцеблюстителем пре
столу в Києві став на той час ми
трополит Іван (Боднарчук). Офі
ційна легалізація церкви відбу
лася 2 жовтня 1990 року, коли 
радянська влада офіційно зареє
струвала УАПЦ.

Демократизація суспільно-
політичного життя уможли
вила візит восени того ж таки 
року до України й самого мит -
рополита УАПЦ Мстислава 
(Скрипника), 18 листопада в со
борі Св. Софії відбулася його 
iнтронiзацiя на Патріарха Київ
ського i всієї України.

У відповідь на ці події РПЦ 
вдалася до оперативних і рішу
чих заходів, щоб протидіяти ру
хові за структурне відокрем
лення українського православ’я. 
Утрата наших земель бачилась 
Кремлеві реальною як ніколи 
впродовж останніх 70 років, до 
того ж ваги тепер набував релі

гійний чинник. Ішлося вже не 
про посилення позицій росій
ської церкви в Україні – потрібно 
було рятувати те, що ще залиша
лося під контролем. Терміново 
скликаний собор РПЦ перейме
нував Український екзархат Ро
сійської православної церкви на 
Українську православну церкву 
(УПЦ), надавши їй статус «неза
лежності та самостійності в 
управлінні». Було також ухва
лено, що глава УПЦ матиме ти
тул митрополита Київського і 
всієї України. Такі непопулярні 
серед адептів централізованої 
(імперської) церковної моделі 
кроки, на думку ініціаторів цього 
руху, мали бодай до певного часу 

«охолодити нову гарячу точ  ку» – 
цього разу церковну. Предстояте
лем УПЦ залишався колишній 
екзарх (цю посаду він обіймав від 
1966 року) – митрополит Філарет 
(Денисенко). Таким чином, іще 
до розпаду Радянського Союзу в 
Україні виникли дві православні 
церкви: УАПЦ на чолі з Патріар
хом Мстиславом та УПЦ на чолі з 
митрополитом Філаретом.

ПОШУК СиЛьНІШОГО
На початку 1990-х партійна но
менклатура в УРСР розміркову
вала про можливий розвиток по

дій і намагалася визначитися зі 
своїми «церковними уподобан
нями». Найчисленніша УПЦ пе
ребувала тоді ще під російським 
впливом, а зосереджені пере
важно в західних областях пара
фії УАПЦ, хоч і мали незалеж
ницьку позицію, значно посту
палися їй за кількістю вірних і 
сферою впливу. Отже, УАПЦ, в 
очах вітчизняного істебліш
менту, не могла претендувати на 
роль виразника українських дер
жавних інтересів. До того ж вона 
була новою церквою – маловідо
мою для тодішнього партійного 
чиновництва, яке з огляду на об
ставини мусило навернутися до 
християнства, забувши про вчо
рашній атеїзм. Саме лише те, що 
пред  стоя  тель УАПЦ Патріарх 
Мстислав під час «боротьби за 
владу рад» був старшиною для 
особливих доручень головного 
отамана армії УНР, відштов
хнуло колишніх членів КПРС від 
співпраці з його структурою. 
Тому влада вирішила спертися 
на численну УПЦ, домагаючись 
її незалежності від Московського 
патріархату.

За іронією долі Білокам’яна, 
остерігаючись швидкого поси
лення відродженої УАПЦ, сама 
надала своїм підлеглим інстру
мент для легітимного відокрем
лення. Ним став помісний собор 
УПЦ, який, відповідно до за
думу церковного центру, мав ви
конати функцію «пряника» для 
українців. Уже після проголо
шення державної незалежності, 
в листопаді 1991 року, митропо

ІСТОРиЧНий ДОСВІД
Проблеми української церковної легітимізації у 1917–1921 роках
Із падінням царату і проголошенням УНР визвольний рух позначився й на духовному житті. У 
єпархіях відбулися з’їзди мирян та кліру, почався стихійний процес українізації церкви, який аб-
солютно неможливо було проконт  ролювати «згори». Та ідея автокефалії вітчизняного 
православ’я потребувала серйозного канонічного й істо  рико-правового обґрунтування. Цю мі-
сію тоді взяв на себе архієпископ Олексій (Дородніцин). Як історик релігії, він чудово розумів, що 
брутальне й неканонічне підпорядкування росіянами в XVII столітті Київської митрополії можна 
піддати сумніву, а отже, українці мають усі права на власну церкву. Однак військова агресія біль-
шовиків та білогвардійців не сприяла стійкому розвиткові духовного життя в Україні. Давалася 
взнаки й інша проблема: потужного українізаційного руху мирян та священиків не підтримував 
єпископат, що переважно складався з росіян, які обрали виразно шовіністичну позицію. Після 
створення Української Держави гетьман Павло Скоропадський також усіляко сприяв створенню 
автокефальної церкви. Проте намагання Всеук  раїнської церковної ради та його уряду цього до-
сягти знову наштовхнулися на спротив єпископів-росіян. Замість окремішності останні погоди-
лись на обмежену автономію у складі Московського патріархату.
Після антигетьманського перевороту та встановлення влади Директорії УНР 1 січня 1919 року 
був прийнятий «Закон про верховне управління Української Православної Автокефальної Си-
нодальної Церкви». Однак вирішити проблему релігійного життя лише в законодавчий спосіб 
не бачилося можливим. Зрештою, в 1920-му Всеукраїнська православна церковна рада прого-
лосила автокефалію. Скликаний у 1921-му І Всеук  раїнський церковний собор підтвердив це рі-
шення. Так постала УАПЦ. Тоді ж таки було проголошено три основні засади: автокефалія, со-
борноправність, українізація. На той час УАПЦ так і не вирішила проблеми висвячення єписко-
пів (воно відбувалося «соборним рукопокладанням священиків на майбутнього єпископа»), 
що піддало сумніву канонічність усієї ієрархії.
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лит Київський і всієї України Фі
ларет скликав у Києво-Пе -
черській лаврі найвищий керів
ний орган церкви – помісний со
бор УПЦ, який ухвалив таке рі
шення: «Звернутися до Святій
шого Патріарха Московського і 
всієї Русі Алєксія II і єпископату 
Російської Православної Церкви 
з проханням дарувати Україн
ській Православній Церкві по
вну канонічну самостійність, 
тобто автокефалію». У зверненні 

до голови Верховної Ради ми
трополит Філарет писав, що са
мостійність УПЦ в незалежній 
Україні є канонічно виправда
ною та історично неминучою. 
Під постановою собору підписа
лися делегати від усіх, без ви
нятку, єпархій, духовних на
вчальних закладів і монастирів 
УПЦ. Рішення мало канонічну 
легітимність.

Московська патріархія не 
стала винаходити велосипеда і 

скористалася старим тверджен
ням: «Мы в осаде – кругом 
враги!» Філарета звинуватили у 
спробі «розколоти церкву», а в 
українські єпархії було мерщій 
відправлено емісарів із «цен
тру», і вони розпочали процес 
згуртування «невдоволених та 
ображених», на яких можна 
було б спертися під час церков
ного перевороту, що мав відно
вити позиції Московського пат -
ріархату на наших землях.

У травні 1992 року група під
тримуваних Кремлем заколо
тників ініціювала неканонічний 
«Харківський собор», результа
том якого стало усунення Філа
рета від влади та обрання за
мість нього київським митропо
литом ставленика Москви ми
трополита Володимира (Сабо
дана). В умовах, коли керівни
цтво РПЦ організувало й підтри
мало розкол в УПЦ, в самостій
ницьки настроєної частини пра
вославного духовенства зникли 
навіть формальні причини на
далі залишатись у підпорядку
ванні Білокам’яної. З метою 
об’єднання двох церков у Києві 
25–26 червня 1992 року був скли
каний об’єднавчий собор, на 
якому УАПЦ як спадкоємниця 
УАПЦ у вигнанні та частина УПЦ 
об’єдналися в єдину структуру, 
що дістала назву Українська пра
вославна церква Київський па
тріархат. Було підтверджено об
рання митрополита Мстислава 
Патріархом Київсь  ким i всієї 
України, а його заступником став 
митрополит Філарет. Нова церк-
 ва була зареєстрована органами 
влади, а відтак скасували реє
страцію УАПЦ (юридично вона 
перестала існувати).

ДВІ ЦЕРКВи – 
ОДиН ПРЕДСТОяТЕЛь
Частина єпископів УАПЦ не ви
знала чинності об’єднавчого со
бору, позаяк він відбувався без 
участі Патріарха Мстислава. 
Невдовзі до України завітав і 
він сам, висловивши своє невдо
волення об’єднавчим собором 
та утворенням УПЦ КП. Серед 
єпископату нової церкви на -
мітилась чітка біполярність. 
12 грудня 1992-го предстоятель 
востаннє відвідав Батьківщину. 
Тоді ж таки відбулася зустріч із 
вірними та духовенством, які не 
сприйняли об’єд  нання з части
ною УПЦ на чолі з Філаретом, 
підсумком чого стало звер

СИМВОЛ 
АВТОКЕФАЛІї. 
Приїзд до 
України 
митрополита 
Мстислава 
(Скрипника) 
поглибив 
дистанцію -
вання 
українського 
православ’я 
від Москви  

12|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 26 (243) 29.06 – 5.07.2012

ТЕмА НомЕРА|украЇнська ЦЕрква



УПЦ КП ПЕРЕТВОРиЛАСя 
НА СиЛУ, З яКОю ЗМУШЕНА 
РАХУВАТиСя НЕ ЛиШЕ 
МОСКВА, А й ВЕСь 
ПРАВОСЛАВНий СВІТ

нення Мстислава до вітчизня
ної влади, в якому він наполя
гав на незаконності участі час
тини єпископів та вірян в 
об’єднавчому соборі 25–26 черв-   
  ня 1992 року й порушенні ста
туту УАПЦ.

Причини такої поведінки Па
тріарха криються в історії україн
ської політичної еміграції. Як ве
теран армії УНР, він не бачив 
можливостей для співпраці з ми
трополитом Філаретом – люди
ною, котра вийшла з комуністич
ної системи, а головне – не вірив 
у можливість зміни його погля
дів. З часів Другої світової війни 
владика Мстислав не відвідував 
Украї  ни, тож про тутешній стан 
справ мав досить віддалене уяв
лення. Можна припускати, що 
він сподівався механічно перене
сти сюди структури УАПЦ на ви
гнанні.

Однак у розпал церковної 
кризи 1993 року Патріарх Мсти -
слав помер (у місті Грімсбі, Ка
нада). В Україні його вважали 
своїм першоієрархом одночасно 
дві структури: УПЦ КП та по
збавлена реєстрації УАПЦ. Оби
дві церкви обрали собі нових 
предстоятелів: Патріархів Ди
митрія (УАПЦ) та Володимира 
(УПЦ КП). Кандидатура остан
нього тоді не викликала сумні
вів, адже Василь Романюк (Во
лодимир) був довголітнім в’яз -
нем радянських таборів (як у 
сталінські, так і в брєжнєвські 
часи), учасником дисидент
ського руху (член Української 
Гельсінської групи), палким 
прихильником автокефалії та 
створення незалежної УПЦ. 
Під час своєї патріаршої каден
ції владика шукав шляхів до 
відновлення єдності православ
них церков у нашій державі. Од
нак ті ініціативи перервала 
14 липня 1995 року його загад
кова смерть.

У 1995-му УПЦ КП очолив Фі
ларет. Четверо єпископів і 400 ре
лігійних громад, невдоволених 
його кандидатурою, перейшли до 
УАПЦ. Новий предстоятель до
сить швидко розвіяв закиди опо
нентів щодо своєї «місії знищити 
Київський патріархат». За його 
каденції було розбудовано ме
режу навчальних закладів для 
підготовки духовних кадрів, ви
свячено цілу плеяду єпископів та 
священиків, створено нові єпархії 
та парафії, а найголовніше – 
церква упевнено поширила свою 

мережу та вплив на Схід і Південь 
України. УПЦ КП з маленької 
маргіналізованої структури за 
20 років свого існування перетво
рилася на силу, з якою була зму
шена рахуватися не лише Москва, 
а й цілий православний світ. Клю
чову роль у розбудові її структур 
відіграв сам Філарет. Навіть опо
ненти Патріарха визнали, що він 
є людиною ці  леспрямованою і 
надзвичайно наполег ливою у від
стоюванні українських духовних 
інтересів, незважаючи на пово

роти політики в нашій державі.

РАХУюТьСя ТІЛьКи 
ІЗ СиЛьНиМи
УПЦ КП також суттєво долучи
лася до політичної модернізації 
українців як нації. Хоча з мо
менту відновлення незалежності 
в нашій державі так і не відбу
лось повноцінної деконструкції 
радянських культурних і полі
тичних практик, суспільство 
все-таки зробило певний крок у 
напрямку подолання комуніс
тичної спадщини. Безумовно, в 
цьому сенсі велика заслуга нале
жить і патріархатові на чолі з Фі
ларетом. Багато каменів у підму
рівок новітньої ідентичності за

клала саме церква (як право
славна, так і греко-католицька). 
Однак у поширенні українських 
цінностей на Лівобережжі най
більше задіяний Київський па
тріархат. Національну ідею, яку 
відкидала закостеніла номен
клатура на Сході й Півдні, пле
кає там саме ця церква. Запрово
дження української як мови бо
гослужінь і проповідей, відмова 
від імперських меморіальних 
практик, ушановування як ге
роїв і мучеників борців за неза
лежність України та широка 
духовно-просвітницька робота 
серед громадян дали свої плоди. 
Завойований серед наших спів
вітчизників авторитет і вибуду
вана впродовж двох десятиліть 
потужна структура дають змогу 
УПЦ КП сьогодні ставити за
слону перед духовною, культур
ною та політичною експансією 
Москви. Заслону, яку повинна 
була б забезпечувати держава, а 
не церква.

Водночас утверджена за ча
сів Філарета модель секуляризо
ваної церкви, вільної від росій
ських фундаментальних впли
вів, виступає своєрідним союз
ником модернізації країни. У 
цьому сенсі оновлене українське 
православ’я має більше шансів 
стати опорою для альтернатив
ного суспільного розвитку, ніж 
консервативніші за своїм харак
тером Російська, Сербська чи на
віть Грецька церкви. 

ІНТРОНІЗАЦІЯ. 
Обрання 
Патріархом 
Філарета 
ознаменувало 
початок нової 
доби в історії 
УПЦ КП

Продовження теми 
на стор. 14–23
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Владика-
державник
Позиція Філарета врятувала Київський 
патріархат від розколу й розчинення 
в «Русском мірє»

У
продовж 20 років україн
ської незалежності перед 
нашими очима пройшла 
вервечка президентів: 

Крав  чук, Кучма, Ющенко, Яну
кович. А предстоятелі основних 
українських православних цер
ков не змінилися. Церква – 
знач    но консервативніший за 
державу соціальний інститут. 
Хоч і зорієнтована на вищі сут
ності, на небеса, вона стоїть на 
землі й не може абстрагуватися 
від «злоби дня», насамперед по
літики. Це ніколи не вдавалося 
навіть католикам із їхнім універ
салізмом і граничною централі
зацією від сільського кюре до 
римського понтифіка. Католи
цизм нібито єдиний, всесвітній і 
неподільний, але й тут бачимо, 
що окремі національно-церковні 

організми, не заперечуючи релі
гійного глобалізму, виступають 
важливими чинниками етнопо
літичної консолідації та вирі
шення місцевих, національних 
проблем. Особливо це помітно, 
коли йдеться про такі «загони» 
світового католицизму, як като
лицька церква Польщі, Хорватії 
чи, скажімо, Ірландії.

Що вже казати про право
славний світ, де функціонує 
система рівноправних автоке
фальних престолів, а Вселен
ський Константинопольський 
Патріарх є лише «першим за 
честю». Та якщо католицькі 
місцеві церкви стосовно дер
жави мали певну юридичну й 
фактичну екстериторіальність, 
то православні – відчували до
статньо високий рівень своєї 
«вбудованості» в етатистське 
тіло. Тому православній церкві, 
центр якої перебував у одній 
країні і яка так чи так ототож
нювала себе з якимось етносом 
(у власному сприйманні чи у 
свідомості населення), вельми 
важко було виступати в ролі 
власної духовної організації для 
іншої країни й для іншого на
роду. Такі проблеми виникали 
й не були врегульовані Вселен
ським (еллінським за характе
ром традиції та складом кліру) 
патріархатом із православним 
населенням Болгарії, Албанії та 
деяких інших країн. Саме це по
роджує відчутну двозначність у 
діяльності в Україні Москов
ського патріархату, зорієнтова
ного на російські політико-
історичні цінності та ментальні 
особливості, що не може не 
утруднювати функціонування 
його структур на нашій терито
рії (важко більш-менш освіче

ному українцеві трактувати як 
свого святого царя Ніколая ІІ).

Практично скрізь у право
славному світі формування суве
ренної національної держави 
відбувалося відносно одночасно 
зі становленням автокефалії 
місцевої церкви. В цьому сенсі 
не є винятком Україна, де майже 
синхронно з проголошенням не
залежності заманіфестували 
цер  ковну й самостійність. Ця ак
ція стала можлива значною мі
рою завдяки особистій позиції 
київського митрополита, пат -
ріар  шого екзарха України Філа
рета. Але такий, здавалось би, 
суто церковний крок кинув вла
дику в епіцентр політичного 
тайфуну. Адже на відміну від ба
гатьох малограмотних політиків 
України, понад усе вчорашніх 
парторгів і комсомольських сек -
ретарів, «червоних директорів» 
і голів колгоспів, у Москві добре 
розуміли, що це означає. Там, як 
у середовищі політичного істе
блішменту, так і в колах церков
ної номенклатури Московського 
патріархату, практич  но не вага
лися. Позицію було визначено: 
ніякого визнан  ня самостійності 
української церкви, бо воно пе
редбачало б цілковиту згоду і з 
фактом незалежності держави. 
А з цим у Кремлі не примири
лись аж дотепер. Московський 
патріархат міг дозволити собі 
(на відміну від російської влади, 
яка була обмежена певними по -
літико-дипло  матич  ними умов -
ностями) юридичну й фактичну 
обструкцію української держав
ності у формі переслідування 
помісної церкви. Деякі російські 
політики докірливо ставили по
зицію тодішнього московського 
Патріарха Алєксія ІІ за приклад 

Автор: 
Ігор Лосєв
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президентові РФ: «Єльцин свою 
імперію розпустив, а Алєксій 
свою імперію зберіг».

Філарет миттю відчув по
тужну протидію. До речі, виник
нення власної церкви в Україні 
могло б відбутися доволі безбо
лісно, як це сталося з перетво
ренням Київського, Прикарпат
ського й Одеського військових 
округів Радянської армії на 
Збройні сили України. Однак 
Москва рішуче (як і в Криму 
щодо питання Чорноморського 
флоту) пішла в бій за збере
ження своєї найважливішої цер
ковної провінції. Головну роль 
тут відіграв навіть не Данилів 
монастир (ставка московського 
Патріарха), а Російська держава 
як така. Саме вона організувала 
сепаратний церковний собор у 
Харкові (аналогічно до того, як у 
грудні 1917-го там було проголо
шено паралельний українському 
більшовицький уряд). Із того 
моменту розпочався розкол на
ціонального православ’я. Його 
можна було не допустити, але це 
виявилося вже не під силу Філа
ретові, необхідні були рішучі дії 
з боку українського державного 
керівництва. Однак колишній 
заввідділу ідеології ЦК КПУ Ле
онід Кравчук вважав за краще 
бути стороннім спостерігачем 
політичної спецоперації РФ на 
території України. Боягузтво й 
пасивність нашого першого пре

зидента (як і у випадку з Кри
мом) іще довгий час давати
меться країні взнаки.

Проти Філарета розпочали 
справжню інформаційно-пси -
хологічну війну на знищення. 
Важко згадати, в чому його не 
звинувачували московські та 
промосковські ЗМІ. Й у тому, 
що керував Київською митропо
лією за часів комуністичної 
УРСР і в нібито наявності в 
нього, монаха, родини та дітей, 
і в якихось фінансових оборуд
ках – фантазія захисників імпе
рії була невичерпна. Але осо
бливо наполягали на факті 
співпраці громадянина СРСР 
Михайла Денисенка з КГБ. 
Останнє було розраховано на 
недалеких людей, які не знали 
специфіки становища церкви в 
ідеократичній державі – Радян
ському Союзі.

Політика більшовиків щодо 
церкви мало відрізнялася від 
політики римських імператорів 
щодо ранніх християн. То був 
радянський еклезіоцид, чи 
церквознищення, його мета – 
ліквідація в історичній пер
спективі церкви як такої. У кра
щому випадку комуністи сприй
мали її як тимчасовий шкідли
вий чинник, який треба певний 
час терпіти. Антиклерикальний 
ідеал більшовиків було реалізо
вано в комуністичній Албанії, 
де за диктатури Енвера Ходжі й 

Мехмета Шеху в один прекрас
ний день висадили в повітря чи 
зачинили всі мечеті й церкви, 
оголосивши країну територією 
«загального атеїзму». Чимало 
прихильників такого вирі
шення релігійної проблеми в 
1920–1930-ті роки було в Ра
дянському Союзі. За два десяти
ліття червоного панування в 
СРСР церкву практично було 
знищено. Коли 1943-го, керую
чись геополітичним міркуван
нями, Сталін вирішив відро
дити РПЦ, яку він запропону
вав замість Російської (як за ца
рату) назвати Руською, то від
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Станом на 2012 рік кількість 
парафіян УПЦ КП оцінюють у 15 млн осіб

ПОГЛяД

юрій Щербак, письменник, Надзвичайний  
і Повноважний Посол України: 

Постать Патріарха Філарета за масш-
табом і значенням для релігійного 
життя України схожа з такими тита-
нами духу, як митрополит Петро Мо-
гила та Іларіон Огієнко. Патріарх, 
безперечно, увійде (вже увійшов) в іс-
торію країни як людина, що кинула 
виклик імперсько-кагебістській мос-
ковській церкві, що з люттю поборю-

вала і поборює будь-які спроби створення самостійної 
Української православної церкви – важливої духовної 
частини незалежної держави. Його бунт проти Москви 
забезпечив українському народові власну православну 
церкву, де ієрархія має беззаперечне апостольське 
приємство. Завдяки тому що ідею Київського патріар-
хату підтримали митрополит Філарет і єпископ Яків, 
нашій церкві не довелося йти шляхом УАПЦ Василя 
Липківського і нам тепер не можуть закинути, що УПЦ 
КП є «самосвятами».  
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шукав на волі (не в таборах) 
лише трьох єпископів. Навіть 
«ліберал» Микита Хрущов роз
горнув у Радянському Союзі 
шалену атеїстичну пропаган
дистську кампанію з оргвиснов
ками (закриття небагатьох хра
мів, що залишилися, ліквідація 
монастирів і духовних навчаль
них закладів), обіцяючи радян
ським людям, «переможним бу
дівничим комунізму», показати 
в музеї «останнього попа». В 
його суспільстві не було місця 
релігії та церкві. А те, що ще 

животіло, мало перебувати під 
повним контролем «збройного 
загону» партії, «компетентних 
органів». На чолі офіційного 
органу такого нагляду – Ради у 
справах релігії при Раді міні
стрів СРСР (та його провінцій
них філій у республіках) – за
вжди стояв кадровий офіцер 
МГБ, пізніше КГБ. У ті часи жо
ден церковний діяч не міг бути 
висвячений у єпископи без 
згоди кагебістів. Із цього пра
вила винятків не існувало.

Тому звинувачення в такій 
вимушеній співпраці з «орга
нами» можна адресувати всім 
священнослужителям, які ста
 ли єпископами за часів СРСР. 
Це стосується і першого Патрі
арха Московського після 1943 
року Сєрґія (Страґородского), і 
Алєксія І (Сіманского), і Пімєна 
(Ізвєкова), і Алєксія ІІ (Ріді
ґєра) і нинішнього Кірілла 
(Ґундяєва). Таким було стано
вище церкви за безбожної 
влади більшовицьких Неронів, 
де «слуги Пилата» активно шу
кали серед духовенства потен
ційних антирадянщиків, націо
налістів та автокефалістів. Але 
навіть їм не вдалося виявити те, 
що зберігалось у глибині люд
ських душ. І цим пояснюється 
вибір владики Філарета в 
1991 році. Як і мільйонів укра
їнців, котрі, опинившись тоді, 
1 грудня, перед урною для бю
летенів, уперше за багато деся
тиліть відчули, що зможуть 
про  голосувати за велінням 
влас  ного серця і їм нічого не 
буде. Це й дало понад 90% го
лосів за незалежність України.

Вибір Філарета, як і пе  ре -
важ  ної більшості громадян, був 
тоді невипадковим. Та для 
нього він виявився куди важ
чим, адже йому було що втра
чати. Філарет як митрополит 
Київський і Галицький, як ек
зарх України був номінально 
другою людиною в РПЦ після 
Патріарха Московсь  кого. Рішу
чий крок владики уже не зали
шав шляхів до відступу, то був 
учинок без вороття. Він одно
значно став на позицію держав
ної незалежності й самостійної 
помісної української церкви.

Якщо Леонід Кравчук, який 
спершу, принаймні на словах, 
підтримував Філарета, а потім, 
збагнувши весь той огром за
вдання усамостійнення україн
ського православ’я, тихенько ві

дійшов убік, то у владики таких 
вагань не було, незважаючи на 
всі випробування долі та зміну 
державних очільників. Кучма 
однозначно підтримував Мос
ковський патріархат, хоча про 
всяк випадок не відкидав і 
УПЦ КП й навіть кулуарно про
сував ідею міжнародного визна
ння української автокефалії. 
Ющенко обмежився низкою 
гучних піар-акцій, що не мали 
суттєвих наслідків. А за ниніш
ньої влади ставлення до 
УПЦ КП майже таке саме, як до 
політичної опозиції.

Та, незважаючи на ігнору
вання й навіть ворожість із боку 
вітчизняної політичної еліти, 
Київський патріархат став доволі 
потужною структурою, важли
вим чинником духовного життя 
України, й ворота «регіональ
ного пекла» вже не затягнуть 
його. За два десятиліття він пе
ретворився на фортецю україн
ського національного духу, вод
ночас без політизації, від чого 
так потерпає Московський пат -
ріар  хат, і без єресі філетнізму, 
без обожнення національного, 
бо сказано апостолом Павлом: 
«…немає ні елліна, ні юдея, ні 
скіфа, ні варвара». Прикладом 
цього може слугувати відмова 
УПЦ КП від проведення пропа
гандистської кампанії проти 
РПЦ, що є правильним кроком 
не лише в християнському, а й у 
політичному вимірі, бо це рятує 
церкву від переродження в полі
тичну партію, що знищує її саму 
як інститут духовний.

Міцність Київського патріар
хату у багатьох аспектах поясню
ється особистими рисами його 
предстоятеля. На відміну від ба
гатьох безхребетних українських 
політиків, Філарет є людиною 
мудрою, рішучою і стійкою. Йо -
му незрідка дорікають за суво
рий і владний характер. Але 
саме завдяки цим своїм якостям 
він не прогинається перед полі
тичним бомондом, хоча й на
лежна міра гнучкості в ньому 
присутня. Характер Філарета 
не останньою чергою вберіг 
УПЦ КП від розколу, подріб
нення й розпорошення, попри 
те, що йому загрожує чимало во
рогів. Залишається тільки ви
словити жаль із того приводу, 
що за 20 років незалежності на 
чолі нашої держави не було 
жодного провідника масштабу 
Патріарха Філарета. 

Складний вибір Михайла Денисенка (Філарета) 
• Народився 23 січня 1929 року в селі Благодатному на 
Донеччині в сім’ї робітника. 
• 1 січня 1950 року прийняв чернечий постриг з ім’ям Фі-
ларета. За рік став ієромонахом.
• 1952 року закінчив Московську духовну академію зі 
ступенем кандидата богослов’я. Згодом почав викла-
дати. У 1954-му став доцентом.
• У 1957-му повернувся до Києва. Наступного року вже в 
сані архімандрита обійняв посаду ректора Київської ду-
ховної семінарії.
• Від 1960-го до 1990-го перебував на найвищих поса-
дах Російської православної церкви, зокрема екзарха 
Середньої Європи, єпископа Віденського і Австрій-
ського, ректора Московської духовної академії та семі-
нарії, екзарха України, митрополита Київського і Га-
лицького (від 1968 ро  ку).
• У 1990 році після смерті патріарха Пімєна Священний 
синод РПЦ таємним голосуванням обрав митрополита 
Філарета місцеблюстителем на Московський патріар-
ший престол. У червні 1990 року був головою Помісного 
собору РПЦ.
• 25–27 жовтня 1990 року переконав синод РПЦ в необ-
хідності надати УПЦ особливі автономні права.
• Після проголошення в серпні 1991 року державної не-
залежності України митрополит Філарет став одним з 
ініціаторів обговорення на архієрейському соборі УПЦ 
(6–7 вересня 1991 року) та соборі УПЦ (1–3 листопада 
1991 року) питання про надання УПЦ прав повної кано-
нічної самостійності – автокефалії. Архієрейський собор 
РПЦ 31 березня – 4 квітня 1992 року відмовив у цьому 
проханні.
• У квітні 1992 року вищий орган РПЦ спробував усунути 
владику з митрополичої кафедри на провінційну по-
саду через його автокефальні погляди. Філарет не ви-
знав рішень Московського синоду й розіслав апеляцію 
до всіх предстоятелів помісних православних церков на 
свій захист. 
• 6–7 травня 1992 року синод РПЦ засудив діяльність Фі-
ларета, усунув його з керівництва церкви, погрожуючи 
позбавити права на служіння.
• 25–26 червня 1992-го відбувся Всеукраїнський право-
славний собор, який об’єднав УАПЦ й УПЦ в УПЦ Київ-
ського патріархату. Предстоятелем церкви став Патріарх 
Мстислав, а митрополит Філарет – його заступником.
• 1993 року після смерті владики Мстислава Патріархом 
Київським і всієї Русі-України було обрано митрополита 
Чернігівського і Сумського Володимира (Романюка). Ми-
трополит Філарет знову став заступником Патріарха.
• 1995-го по смерті Патріарха Володимира Священний 
синод УПЦ КП настановив патріаршим місцеблюстите-
лем митрополита Філарета.
• 20–21 жовтня 1995 року обраний на Всеукраїнському 
помісному соборі Патріархом Київським і всієї Русі-
України. 22 жовтня відбулася інтронізація.
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Здається, я вірю
Н

у, Я – православний. Мої внутрішні сум
ніви й вагання залишу при собі. Нао
динці з собою можу періодично впадати 
в єресь, агностицизм чи навіть атеїзм, 

але це геть нікого не обходить. 
Я – православний. Мої буквально найперші 

дитячі спогади – це молитва на ніч, ікона над 
ліжком: «Боженька». А ще служба в церкві, я 
запалюю свічку (сам), хрещуся… З вівтаря ви
ходить мій дід у рясі. Запах ладану…

Я – православний. Якщо обмежитися лише 
земним підходом, інструкції Євангелія вважаю 
в принципі необхідними й достатніми як для 
організації повсякденної взаємодії людей, так і 
для індивідуального розвитку особистості. 
Курт Воннеґут колись написав: «Якщо те, що 
проповідував Христос, – це благо (а він казав 
так багато чудових речей), то яке має значення, 
чи був він Богом? Проте якщо Нагірна пропо
відь не була посланням в ім’я співчуття й мило
сердя, я не хотів би бути людиною. В такому 
разі мене цілком влаштувало б народитися га
дюкою». Згоден.

Я – православний. Ба більше, православний 
Російської церкви. Святе 
письмо завжди читав ро
сійською, а молитви – цер-
   ковнослов’янською. Від -
нос  но недавно страшенно 
осоромився. Друзі покли
кали мене хрестити їхню 
дитину, таїнство відбува
лося в храмі Київського 
патріархату. Коли настав 
час проголосити «Вірую» над немовлям, я 
раптом із жахом усвідомив, що не знаю 
українського тексту. Не знаю і все! Довелося 
читати з книжки.

Я ознайомлений із працями Макса Вебера, і 
мені нічого йому заперечити: так, чомусь саме 
православні країни демонструють затримку 
соціально-економічного розвитку порівняно з 
католицькими, тим більше протестантськими, 
а показова побожність населення ніяк не запо
бігла виявам звірства упродовж ХХ століття – 
від жахів громадянської війни в Росії до гено
циду в Югославії. Утім, не вважаю це вироком: 
жодна релігія поки що не забезпечила наро
дам, які її сповідують, безгрішної історії. В од
них був джихад, в інших – інквізиція, в тре
тіх – рабство та Ку-Клукс-Клан.

Колись із юнацькою безпосередністю я за
питав у ректора Православного інституту в Па
рижі, видатного християнського мислителя  
о. Олексія Князєва: в чому основна, не догма

тична різниця між православною та католиць
кою вірами? Він умів відповісти вичерпно: 
«Православ’я більш антиномічне». Якщо те 
саме сказати мовою вихованця радянського 
вишу, воно діалектичніше. А зовсім нормаль
ними словами: багатовимірніше, гнучкіше. 
Тобто більше здатне вирішувати складні пи
тання. Ergo: придатніше для суперечливого су
часного світу.

З одним я не можу й не хочу миритися: коли 
православ’я стає рамкою для чогось зовсім про
тилежного й ворожого як букві, так і духу Свя
того Письма. Коли зовнішня обрядовість та опір 
усім інакшим – конфесійно, культурно, побу
тово – виявляються мало не єдиним напрямом 
зусиль. Ісус учив: «Любіть ворогів ваших, благо
словляйте тих, хто проклинає вас, добро творіть 
тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто 
кривдить і гонить вас» (Мф. 5: 44). Це закон пря
мої дії! А в храмі Московської патріархії над 
свічним ящиком я читаю (цитата): «Дорогие 
братья и сестры! На молитвы в Церковь за -
писывать НЕ ПОЛОЖЕНО: некре  щенных, 
кодированных (от пьянства, полноты, курения 

и проч.), экстра  сенсов, йо
гов, биоэнер  гетиков, ре
риховцев, атеистов, про
тестантов, автокефалис
тов, католиков, униатов, 
баптистов, астрологов…» 

Мене не влаштовує й 
ніколи не влаштує так 
зване політичне право -
слав’я в поєднанні з ін

тенсивною господарсь  кою діяльністю. 
Попи на мерседесах. Владики – за сумісни
цтвом консультанти й водночас обслуга 

кремлівських чиновників. «Христочекісти», як 
влучно їх називають московські колеги. Слух
няний інструмент відверто ворожих моїй кра
їні сил, та ще й із розгалуженою резидентурою. 
Плюс тупа агресія: «А ты почему в джинсах?!» 

Я пам’ятаю, що зневіра – один зі смертних 
гріхів, але, якби православ’я в Україні обмежи
лося лише такою своєю іпостассю, закрив би 
для себе цю тему назавжди.

Сама наявність Київського патріархату озна
чає альтернативу. Існування відкритої перспек
тиви. Надію на те, що можливе сьогодні інше 
обличчя православ’я. Сучасне. Здатне до розви
тку й водночас таке, що стимулює поступ укра
їнської цивілізації. Дбає передусім про цінності. 
Не суперечить модернізації суспільства, а під
штовхує її. Спонукає до пошуку. Породжує 
сенси. Спрямоване в майбутнє. 

САМА НАяВНІСТь 
КиїВСьКОГО ПАТРІАРХАТУ 
ОЗНАЧАЄ АЛьТЕРНАТиВУ 

«ПОЛІТиЧНОМУ 
ПРАВОСЛАВ’ю»

Автор:  
юрій 

Макаров
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Патріарх 
Філарет: 
«За Київським патріархатом стоять мільйони 
людей, які вже ніколи не захочуть 
підпорядковуватися Москві»
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В інтерв’ю Тижню Пат  ріарх 
розповів про обставини 
проголошення української 
автокефалії, взаємини між 

гілками православ’я в нашій дер
жаві, перспективи створення єди
ної помісної церкви та зміну по
зиції влади щодо релігії.

У. Т.: Ваша святосте, чому ви 
1991 року вирішили скористатися 
з помісного собору УПЦ для ма-
ніфестації незалежності Україн-
ської православної церкви?

– У 1991 році, після ГКЧП, 
Верховна Рада проголосила ук -
раїнську державність. З огляду 
на це на синоді я поставив пи

тання, що тепер нас уже не задо
вольняє лише самостійність в 
управлінні, а нам потрібна повна 
канонічна незалежність від Ро
сійської православної церкви. 
Але для того щоб наша вимога 
мала силу й була законною, ми 
скликали помісний собор. На 
цьому соборі всі єпископи, духо
венство, монастирі, навчальні 
заклади, представники мирян 
одностайно ухвалили постанову, 
що Українській церкві потрібна 
автокефалія. І з цим рішенням 
ми звернулися до Патріарха 
Мос  ковського та єпископату 
РПЦ, аби вони її прийняли. Але 
згоди не дістали.

У. Т.: Але ж у ХІХ столітті біль-
шість національних церков 
стали автокефальними саме у 
спосіб самопроголошення. При-
чому тоді Московський патріар-
хат підтримував їх у суперечці з 
Константинопольським...

– Справді, всі церкви, які ви
никли на Балканах після розпаду 
Оттоманської імперії, проголошу
вали свої автокефалії самостійно. І 
як тепер Москва, так і тоді Кон
стантинополь не погоджувався до 
останнього з їхньою самостій
ністю. Грецької, румунської, серб
ської, болгарської церков, що ко
лись були частинами Константи
нопольського патріархату, не ви

Спілкувалася 
Ганна Трегуб

Фото: 
Андрій 

Ломакін
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знавали як окремих. Проте час 
ішов, і нічого не залишалося, як 
погодитися з їхньою автокефа
лією. Тепер Вселенський престол 
каже Москві, що ось, учіться на на
шому прикладі, ми не хотіли, але 
мусили їх визнати. Прийде час, 
коли він буде змушений визнати 
автокефалію української церкви.

У. Т.: яким чином УПЦ КП в 
1990-х відновила свій вплив на 
парафії, що після об’єднавчого 
собору 1992 року перейшли під 
юрисдикцію Української автоке-
фальної православної церкви?

– В останні роки існування 
СРСР УГКЦ вийшла з підпілля, і 

радянським можновладцям зали
шалося визнати цей факт. Але 
вона мала й має свій центр у Римі 
(підпорядковується Папі. – Ред.). 
Аби вплив греко-католиків не по
ширився на всю Україну, в Москві 
вирішили відновити УАПЦ. Не з 
тією метою, щоб у нашій держа-   
ві була автокефальна церква, а 
щоб протидіяти УГКЦ, не допус
тити її поширення за межі Гали
чини. Тоді й почалася боротьба в 
західних областях між відродже
ною Автокефальною церквою та 
греко-католиками.

Коли я порушив питання про 
автокефалію УПЦ, Москва органі
зувала так званий Харківський со
бор. Та якби цей захід організову
вала тільки Московська патріар
хія, він не відбувся б. У його прове
денні активну участь узяли росій
ські й українські спецслужби, які 
примусили єпископів туди їхати. І 
вони поїхали, бо ще з радянських 
часів звикли більше коритися 
спецслужбам, ніж церковному 
священноначалію. До того ж це 
сталося без згоди предстоятеля 
церкви, митрополита Київського, 
а соборів за канонами не можуть 
скликати єпархіальні архієреї, 
як-то харківський митрополит 
Никодим. Але Москва, коли їй 
треба, на канони не зважає, а 
топче і порушує їх. Тому Харків
ський собор по-перше незакон
ний, неканонічний, а по-друге – 
він розколов українську церкву. 
Тож коли нині відзначають його 
20-ліття, то це святкування поділу 
українського пра  вослав’я і суспіль
ства. Це не свято, а ганьба!

Після Харкова я вирішив 
об’єднатися з УАПЦ. Однак це ви
йшло зробити лише з частиною 
єпископату. 26 червня 1992-го 
відбувся об’єднавчий собор. Це 
допомогло частині автокефалів 
позбутися контролю КГБ, яке вже 
не могло ними таємно керувати. 
Спершу в Москві думали, що Ки
ївський патріархат, створений у 
результаті цього союзу, проіснує 
недовго. Патріарх Алєксій ІІ ска
зав так: «Поіграются в нєзалєж
ность і вєрнутся». Сталося по-
іншому. Київський патріархат ріс 
швидкими темпами. Коли в Мо
скві побачили, що тут стає більше 
єпископів, відкриваються на
вчальні заклади, монастирі, тобто 
створюється повноцінна церква, 
тоді знову через спецслужби та 
деяких народних депутатів відо
кремили від Київського патріар
хату частину єпархій і утворили 

нову УАПЦ, котра є і до сьогодні. 
Її було відроджено як структуру, 
що мала боротися з Київським па
тріархатом. Попри це, на сьогодні 
УПЦ КП є найбільшою в Україні 
церквою за кількістю вірян, яких 
уже близько 15 млн, тоді як Мос
ковського патріархату – 9 млн. 
Парафій ми маємо до 5 тис., а 
вони – 11 тис., тобто вдвічі більше. 
Це тому, що українська влада 
дала наказ створити їх для Мос
ковського патріархату по всіх міс
тах і селах України. І цій церкві 
було передано більшість храмів, 
які тоді існували.

У. Т.: Що нині відбувається у від-
носинах між церквами Укра-
їни? які зміни сталися за останні 
два роки?

– Стан вітчизняного право -
слав’я такий, що УПЦ КП зміц
ніла, а УПЦ МП – у стані внутріш
нього поділу. Невелика частина її 
єпископів хоче позбутися неза
лежності й самостійності в управ
лінні і безпосередньо підпорядко
вуватися московському патріарху. 
Більшість єпископату й духовен
ства, навпаки, прагне зберегти ці 
привілеї (її називають «автокефа
лістами»). Додам, що частина 
МП, котра виступає за підпоряд
кування Москві й котру очолює 
митрополит Одеський Агафангел, 
маленька, але агресивна. Друга – 
велика, але аморфна, вона поки 
що не бореться. Може, згодом, 
відстоюючи свої прямі інтереси, 
стане живішою.

Перспектива в Україні лиша
ється за автокефальною церквою, 
тобто за Київським патріархатом, 
і всіма тими, хто хоче мати в дер
жаві свою церкву. З УГКЦ на сьо
годні УПЦ КП має добрі відно
сини. Якщо 1990 року відбува
лася жорстока боротьба за майно, 
то тепер привід для розбіжностей 
зник. Нас об’єднує спільний ін
терес – Українська держава. Ми 
разом стоїмо на державницьких 
позиціях, молитовно спілкує
мося. Цілком нормально це від
бувається в нас і з римо-ка  то -
ликами та протестантськими 
церквами, разом належимо до 
Всеукраїнської ради церков та ре
лігійних організацій. Ми не про
сто там співіснуємо, а співпрацю
ємо в напрямку захисту суспіль
ної моралі та християнських цін
ностей. У цьому ми єдині.

У. Т.: У грудні 2011-го секретар 
Священного синоду УПЦ КП єпис-
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коп Євстратій (Зоря) заявив, що 
«УАПЦ стала ретранслятором 
ідей Москви про відхід Патріар-
 ха Філарета. Зараз у її керівни-
цтві знаходяться люди, що не 
мають відношення до ідеї авто-
кефалії Української церкви». 
яка роль УАПЦ в нинішніх умо-
вах, і чому для неї таким прин-
циповим питанням є ваш відхід 
із патріаршого престолу? Це ви-
конання замовлень Патріарха 
Московського Кірілла (Ґундяєва) 
чи просто збіг позицій?

– Як я вже сказав, цю церкву 
відроджено з волі Кремля. І досі 
вона підконтрольна Москві, яка 
всіма правдами й неправдами 
хоче усунути мене з духовного ке
рівництва. Вони сподіваються, що 

без мене Київський патріархат 
розпадеться. Ми тричі починали 
переговори з автокефальною 
церквою про об’єднання, і тричі 
на завершальному етапі нам ста
вили умови, щоб я відмовився від 
предстоятельства в нашому пат -
ріархаті. Те саме заявляли 
1992 року на архієрейському со
борі в Москві. Тоді просили, щоб 
я подав прохання про відставку з 
посади предстоятеля, і були го
тові запропонувати будь-яку ка
федру в Україні чи Росії, крім ми
трополита Київського. Ця вимога 
жива донині. Автокефали кажуть, 
якщо Філарета не буде, то ми 
об’єднуємося, а якщо він залиша
ється, то це неможливо. Прибіч
ники тієї ідеї сподіваються, якщо 

це станеться, розправитися з Ки
ївським патріархатом, пересва
рити всіх, як це вміє Москва. Але 
такого не буде. За нашим патріар
хатом – мільйони людей, які вже 
ніколи не захочуть їй підпорядко
вуватися. Цей фактор і молоде ду
ховенство, виховане в наших 
школах, молодий єпископат після 
моєї смерті оберуть Патріарха, і 
Київський патріархат існуватиме.

У. Т.: Чи можлива, на ваш по-
гляд, участь УГКЦ у створенні 
єдиної помісної православної 
церкви в Україні? Чи готова 
вона буде для цього вийти з під-
порядкування Папі Римському?

– Долучення великої частини 
греко-католиків може статися 
після об’єднання всього україн
ського православ’я в одну помісну 
церкву й визнання її іншими по
місними церквами. Коли вона 
стане такою, тоді УГКЦ не зали
шиться нічого, як почати діалог 
про вливання до її структури. Але 
для цього слід відійти від Риму. 
Бо неможливо бути православ
ним і підпорядковуватися Вати
кану. Хоча я не думаю, що всі 
українські греко-католики пого
дилися б на відхід від нього.

У. Т.: Чому ви відмовилися від 
повернення УПЦ під владу Все-
ленського Патріарха? Адже існує 
думка, що його зверхність була 
б суто номінальною і водночас 
значно посилила б ваші позиції у 
відносинах із Московським пат -
ріархатом, бо ж автоматично 
було б усунуто спекуляції нав -
коло питання про канонічність.

– Річ у тому, що нас так звана 
неканонічність не турбує. Церква 
у нинішньому стані може існу
вати не тільки десятиліття, а й 
століття. Ми відмовилися від  
підпорядкування Вселенському 
Пат  ріарху, входження Україн
ської церкви до складу Констан
тинопольського патріархату, бо в 
такому випадку втрачали б авто
кефалію, самостійність і неза
лежність. Виходило б, що ми ви
зволились від московського ярма 
й потрапили в іншу залежність. 
Нам, українцям, підпорядку
вання Константинополю нічого 
не дає. Якби ми хотіли понад усе 
бути канонічними, то не відхо
дили б від Москви.

У. Т.: Чи можна нині говорити про 
відновлення позицій автономіст-
ського крила в УПЦ МП у зв’язку з 
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поверненням після лікування до 
своїх обов’язків предстоятеля 
мит  рополита Володимира?

– Повернення митрополита 
Володимира підсилило ту час
тину УПЦ МП, яка виступає за 
незалежність. Він скасував деякі 
рішення синоду, що був склика
ний без нього. Це дало надію, що 
промосковські сили можна пере
могти. Але митрополит Володи
мир дуже обережний стосовно 
автокефалії, бо не хоче викли
кати нападів із боку Москви, і на 
створення єдиної автокефальної 
церкви в Україні не піде.

У. Т.: Чи є відмінності в погля-
дах на майбутнє УПЦ МП в се-
редовищі її проросійського 
крила, зокрема між митрополи-
тами Агафангелом та Іларіо-
ном? Хто з них має більше шан-
сів претендувати на роль вису-
ванця промосковського крила в 
разі відходу з посади митропо-
лита Володимира?

– Це правда, що на посаду 
предстоятеля УПЦ МП висунули-   
ся три митрополити. Одеський, 
Агафангел, донецький Іларіон  
та київський намісник Лаври 
Павло. Всі вони б’ють себе в 
груди, що вірні Москві. Хоч би хто 
з них став митрополитом Київ
ським, УПЦ МП вони добра не 
принесуть. Агафангел – росіянин, 
який не хоче бачити ані україн
ської церкви, ані незалежної дер
жави. Митрополит Іларіон – га
личанин. У Москві йому не дуже 
довіряють, бо ж він, мовляв, хоч і 
активно виступає за неї, може 
різко змінити позицію. А якщо 
уявити, що предстоятелем стане 
митрополит Пав  ло, то це будуть 
постійні скандали. Він робитиме 
речі, які дискредитуватимуть і 
церкву, і його. Із трьох не бачу 
жодного гідного бути предстояте
лем УПЦ МП. Навпаки, якби ста
лось так, щоб вони якимось чи
ном пробились в очільники, то це 
прискорить відокремлення знач -
ної частини МП і приєднання її до 
Київського патріархату.

У. Т.: Наскільки ймовірна згода 
ієрархів УПЦ МП на конфедера-
лізацію цієї церкви в Україні, до 
якої активно схиляються в Мос -
кві? які можуть бути наслідки?

– Патріарх Кірілл прийняв на 
соборі рішення про створення так 
званих митрополичих округів. Це 
об’єднання кількох єпархій у 
спільну одиницю на чолі з митро

политом. На такі округи нині по
ділено Російську церкву. Щоб лік
відувати самостійність і незалеж
ність Української, висувають ідею, 
що і їй треба створювати округи, 
які підпорядковувались би не сво
єму, а московському Патріархові. 
Нині митрополит Володимир від
крито виступив на конференції, 
яку влаштували з нагоди 20-річчя 
його предстоятельства, проти 
приведення українського статуту 
до відповідності вимогам москов
ського. Він досить чітко заявив, 
що цього не буде. Але питання ще 

не вирішено, бо є митрополити 
Іларіон та Агафангел, які стоять 
на цих позиціях і хочуть змінити 
статут УПЦ МП. Зараз точиться 
боротьба за те, станеться це чи ні.

У. Т.: Ще рік-два тому позиція 
української влади полягала в за-
охоченні й підтримці рейдерства 
з боку УПЦ МП. Чи змінилася 
вона щодо Київського патріар-
хату? як ви сьогодні б означили 
позицію президентської адміні-
страції в церковних питаннях?

– Патріарх Кірілл дуже доб-
 ре знає, як більшовики ліквідо
вували автокефальну церкву, об
новленців тощо – силою самої 
влади. Тож він благословив Вік -
тора Януковича на президент
ство, і почалася кампанія з пере
тягування парафій Київського 
патріархату до Московського.

Але ця рейдерська атака зараз 
припинилась. По-перше, свяще
ники відмовились від запропоно
ваних переходів, загострилась 
міжконфесійна ситуація, що було 
явно не на користь держави. Під
нялись громадські організації та 
політичні партії проти того, що 
відбувалося, заговорили Америка 
і Європа, тему почали активно ви
світлювати у ЗМІ. Зрештою, вла-
 да вирішила що краще УПЦ КП 
не чіпати, бо через це виникає 
більше проблем, ніж користі.

У. Т.: Ви раніше визнавали свою 
співпрацю із КГБ й наполягали на 
тому, що всі церковні ієрархи в 
радянські часи мали з ним 
справу. Чому тоді стільки часу так 
нав’язливо мусують тему «агента 

КГБ Філарета»? Тим більше, 
ваша діяльність недвозначно за-
свідчила, що вона – всупереч ін-
тересам Москви на користь Укра-
їні та її державності.

– Це питання порушують із 
єдиною метою, аби скомпромету
вати, мовляв, дивіться, який він, а 
ви хочете йти за ним. Він же 
співпрацював із КГБ! Оберімо ко
гось іншого, хто цього не робив. А 
таких немає, бо за радянських ча
сів ця спецслужба контролювала 
не тільки церкву, а й усю діяль
ність культури, науки, військову 
промисловість тощо. Статус осо
бливої підконтрольності мала 
церква як ідейна противниця 
марксистської ідеології. Тому й 
наглядали за нею найбільше. Тоді 
існувало положення, що без КГБ 
не можна було не лише призна
чити єпископа, а й рукопокласти 
священика, призначити його на 
парафію. Нині не існує реєстрації 
настоятелів, а тоді без запису 
упов  новаженого священик не мав 
права служити в себе у храмі. 
Єпископи мусили спілкуватися з 
уповноваженими пред  ставника-
 ми, аби священиків усе ж таки 
призначали. Отакою була ця спів -
праця. Хоча правда й те, що деякі 
священики та єпископи писали 
доноси один на одного. Тут теж 
треба розрізняти підпорядку
вання владі та Богові. Що зале
жало від влади, те треба було ви
конувати. Проте єпископи знали: 
що стосується церкви та її інтере
сів, віри, те недоторканне. В пи
таннях святині єпископи не зра
джували, а йшли навіть на за
слання.

У. Т.: На яких базових засадах, 
на ваш погляд, мало б відбува-
тися консолідування нації? яку 
роль повинна відігравати 
церква у відстоюванні україн-
ської ідентичності й інтересів?

– Консолідація повинна від
буватись на основі збереження 
державності, інтересів нації. 
Роль церкви – у тому, що вона 
може згуртувати українське сус
пільство від Заходу до Сходу. 
Жодна політична партія не 
може впливати в усій Україні од
наково, а церква – може. Її роль 
є і в захисті Української дер
жави. А ще – в захисті суспільної 
моралі, в боротьбі проти різних 
негативних явищ, як-от коруп
ція, несправедливе збагачення 
тощо. Церква це викриває у 
своїх проповідях та виступах. 



На церковному 
перехресті
Попри продовження співіснування різних 
юрисдикцій у вітчизняному православ’ї, час грає 
на користь самостійності української церкви

Два десятки років своєї 
незалежності Україна 
прожила з розділеним 
православ’ям. Розлам 

чітко помітний навіть у ювілеях: 
цими днями Українська право
славна церква Московського па
тріархату відзначає 20-ту річ
ницю проведення Харківського 
архієрейського собору, на якому 
було обрано предстоятелем ми
трополита Володимира (Сабо
дана), а Українська православна 
церква Київського патріархату – 
святкує ту саму річницю, проте 
власного створення, коли об’єд -
налися частина УПЦ на чолі з 
тодішнім митрополитом Філа
ретом і УАПЦ.

Важливо, що при цьому про
тягом 20 років у самому суспіль
стві існував запит на єдність, а 
численні соціологічні опиту
вання незмінно фіксували під
тримку ідеї створення єдиної по
місної Української православної 
церкви. А це, у свою чергу, змушу
вало всіх чотирьох президентів – 
Кравчука, Кучму, Ющенка та 
Януковича – визначатися у сво
єму ставленні до цього питання.

Україна свого часу пережила 
невдалу спробу держави проти
стояти поділу УПЦ за Леоніда 
Кравчука, трансформацію релі
гійних підходів у Леоніда Кучми 
(від однобокої підтримки УПЦ 
МП до вирівнювання відносин із 
іншими церквами), штурмуван
 ня, забарвлене політичною екс
плуатацією для власних цілей, 
ідеї єдиної помісної Української 
православної церкви часів Ві
ктора Ющенка. А тепер – непри
хований протекціонізм влади од
ній конфесії.

Нинішній стан справ у ві
тчизняному православ’ї такий, 
що ми маємо помісну, але не ви
знану вселенським православ’ям 

УПЦ Київського патріархату, ви
знану, але не помісну УПЦ Мос
ковського патріархату та конфе
сію з давнім патріотичним брен
дом, але суто регіональну і ма
ловпливову – УАПЦ. Як неодно
разово зазначалося у ЗМІ, гро
мадяни України найбільше під
тримують УПЦ КП, але при 
цьому храмів і парафій більше в 
УПЦ МП. За різними соцопиту
ваннями, вірними Київського 
патріархату називають себе 
майже 15 млн громадян, водно
час прихильниками УПЦ МП 
визнають себе лише 9 млн.

Без сумніву, за останні п’ять 
років найбільш значні та гли
бинні зміни сталися в середовищі 
Української православної церкви 
Московського патріархату. Там 
з’явилася та утвердилася група 
архієреїв, духовенства та вірян, 
які сформувалися як особистості 
вже за часів незалежності Укра
їни. Тому вони не страждають на 
церковний шовінізм, не мають тя
гаря радянського минулого (з 
обов’язковою підконтрольністю 
спецслужбам, владі, залежності 
від Москви) та підтримують ідею 
налагодження діалогу з УПЦ КП і 
УАПЦ, розуміючи, що не може 
більша частина країни перебу
вати за бортом «канонічного спа
сіння». Лідером цієї прогресивної 
патріотичної частини є найближ
чий помічник глави УПЦ МП ар
хієпископ Олександр (Драбинко), 
який розпочав україноцентрич
ний діалог, налагодив широкі 
прямі контакти з представни
ками вселенського православ’я, а 
тому потрапив у традиційну в та
ких випадках немилість Москов
ського патріарху. У Білокам’яній, 
як завжди, хочуть бачити Україн
ську церкву не лише низько пок -
лонно-васальною, а й при  мі  тив -
но-периферійною.  

Важливо, що за налаго
дження діалогу з братами по 
українському православ’ю ви
ступає і митрополит Володимир 
(Сабодан). В останній доповіді 
якого, присвяченій 20-річчю так 
званого Харківського єпископ
ського собору УПЦ, зазначено: 
«Сама по собі ідея автокефалії 
будь-якої помісної церкви не 
несе в собі нічого негативного. 
Автокефалія – це лише спосіб 
організації церковного життя. 
Надання автокефалії тій чи ін
шій помісній церкві є свідчен
ням її спроможності до само
стійного буття». Це, по суті, пе
регук із рішеннями собору від 
1–3 листопада 1991 року, тоді ще 
єдиної УПЦ, який провів митро
полит Філарет (Денисенко). Він 
весь побудований у контексті 
«пошуку шляхів до подолання 
трагічних розділень». Врахову
ючи одержимість Патріарха 
Московського Кірілла (Ґундя
єва) утопічною та цілком полі
тичною ідеєю «Русского міра», 
це досить мужня та принципова 
заява Київського митрополита.

Певна річ, така зміна курсу в 
УПЦ МП, спрямована на пошук 
компромісів заради церковної 
єдності (в дусі християнської 
братньої любові), не припала до 
душі промосковській партії в 
УПЦ МП, зорієнтованій на по
вну залежність від Москов
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Відповідь громадян 
України на запи-

тання про їхню цер-
ковну належність

31,1% – 
УПЦ КП

25,9% – 
УПЦ МП

8,5% – 
УГКЦ

1,7% – 
УАПЦ

За даними Все 
українського соц 

опитування, прове
деного Фондом 

«Демократичні іні
ціативи» та фір

мою «Юкрейніан 
соціолоджі сервіс» 

22 листопада –  
6 грудня 2011 року

СьОГОДНІ УПЦ КП 
Є НАйБІЛьШ МОНОЛІТНОю 
СЕРЕД ПРАВОСЛАВНиХ 
ЦЕРКОВ УКРАїНи

ського Патріарха (її лідерами є 
митрополити: Одеський – Ага
фангел (Саввін) і Донецький – 
Іларіон (Шукало). Це мало не 
призвело до зміщення предсто
ятеля УПЦ МП митрополита 
Володимира (Сабодана). Бо
ротьба за владу вихлюпнулася в 
ЗМІ. З благословення Москви 
та за підтримки донецького біз
несмена Нусенкіса проти ми
трополита Володимира та його 
найближчого оточення про
вели цілеспрямована кампанія 
з дискредитації. Метою цих 
кроків була остаточна зміна 
влади в УПЦ МП.

Наприкінці минулого року 
під приводом погіршення стану 
здоров’я предстоятеля УПЦ Мос
ковського патріархату в церкві 
мало не стався переворот. Пору
шуючи церковні канони, статут 
УПЦ і навіть елементарні норми 
людської моралі, владу спробу
вав захопити одіозний митропо
лит Агафангел (Саввін), який 
проголосив себе при живому 
главі «пєрвєнствующім», що, у 
свою чергу, мало не спричинило 
новітнього розколу церкви. То
дішній путч «чорних митропо
литів» провалився завдяки ве
личезному авторитетові митро
полита Володимира в середо
вищі УПЦ МП та світовому 
православ’ю, негативній реакції 
української громадськості та мас-

медіа й навіть, хоч як це дивно, 
позиції УПЦ КП, адже Пат  ріарх 
Філарет неодноразово публічно 
висловлювався на підтримку 
свого давнього опонента – ми
трополита Володимира.

Тому нині, коли митрополи
там Агафангелу (Саввіну) та Іла
ріону (Шукалу) не вдалося рей
дерськи захопити предстоятель
ське крісло, значну адміністра
тивну владу в УПЦ МП дістав 
ректор Київської духовної ака
демії та семінарії, керуючий 
справами Київської митрополії, 
перший вікарій митрополита, 
досить виважений архієпископ 
Антоній (Поканич). За свідчен
ням експертів, саме він може 
претендувати на роль наступ
ника митрополита Володимира.

Київський патріархат до 
свого 20-річчя дійшов у стані 
більшої монолітності, ніж дві 
інші православні церкви. І для 
цього є об’єктивні причини. По-
перше, в середовищі цієї церкви 
немає внутрішніх ідеологічних 
протиріч – єпископат, духовен
ство та віряни зорієнтовані на па
тріотичні проукраїнські цін
ності. По-друге, УПЦ КП не пере
буває під таким значним тиском 

з боку Москви, як УПЦ МП, де, 
попри задекларований статус не
залежної у самоуправлінні, ба
гато віжок тягнуться до Москви. 
Крім того, Київський патріархат 
має енергійного, вольового, до
свідченого духовного лідера – 
Патріарха Філарета (Денисенка). 
Якщо і спалахують в УПЦ КП 
сутички (як ось нещодавно із 
архієпископом Тернопільським 
Іовом), то вони ґрунтуються на 
особистісному факторі та не при
зводять до значних змін. При
кметно, що навіть попри те, що 
нинішня влада дискримінувала 
УПЦ КП, ця церква продовжує 
розвиватися. Не даремно Пат -
ріарх Філарет каже, що час і неза
лежність України працюють на 
Київський патріархат, адже у не
залежній державі обов’язково 
має бути самостійна помісна 
православна церква. 

Натомість Українська авто
кефальна православна церква 

за своєю структурою є радше 
регіональним релігійним угру
пованням, аніж дисцип  ліно -
вано-ієрар  хічною структурою. 
Адже парафії УАПЦ (реально 
десь близько 500–600) зосеред
жені в Галичині та не мають 
чіткого центру підпорядку
вання. Перманентні конфлікти 
між митрополитами Львів
ським Макарієм (Мелетичем) й 
Івано-Фран  ків  ським Андрієм 
(Абрамчуком), у єпархіях яких 
зосереджена найбільша кіль
кість громад, з одного боку, та 
главою УАПЦ митрополитом 
Мефодієм (Кудряковим) – з ін
шого, гасяться лише тим, що 
єпархії, а то й парафії у цій кон
фесії живуть цілком автоном
ним життям. 

За таких умов в українсь -
кому православ’ї на порядок 
ден  ний виходить два завдання. 
По-перше, об’єднання УПЦ Ки
ївського патріархату з УАПЦ, а 
по-друге, налагодження справ -
жнього діалогу між УПЦ Мос
ковського патріархату та УПЦ 
Київського патріархату.

У першому випадку об’єд -
нанню двох національних укра
їнських православних церков ні
чого не перешкоджає. Крім, 
звісно, амбіцій владик із УАПЦ. 
Ситуацію ускладнює і те, що 
значна частина єпископату 
УАПЦ – це вихідці з УПЦ КП, 
які з різних причин не змогли 
там реалізувати свої пастирські 
амбіції. Також цей процес галь
мує і Російська православна 
церква, яка робить усе, щоб не 
допустити такого об’єднання. 
Москві вигідно мати під рукою 
маловпливову УАПЦ як проти
вагу Київському патріархатові.

Щодо перспектив налаго
дження діалогу з прогресивною, 
києвоцентричною частиною в 
УПЦ МП, то все залежатиме від 
того, як зможе утвердитись тепе
рішня лінія, яку проводить ми
трополит Володимир зі своїми 
послідовниками. Так чи інакше, 
однак весь розвиток релігійного 
життя за 20 років довів, що з ча
сом, попри протидію зовнішніх 
чинників, об’єднавчі тенденції 
лише посилюватимуться. Єд
ності українського православ’я 
прагнуть віряни та все суспіль
ство. А тому лідерам трьох пра
вославних конфесій неминуче 
доведеться й надалі шукати для 
цього організаційні та канонічні 
можливості. 

ПРЕДСТОЯТЕЛІ. 
Два колишні претенденти 
на місце глави РПЦ кожен 

по-своєму відстоюють 
самостійність українського 

православ’я
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Психіатрові видніше
П

осилаючи загарбницьке військо в Україну, 
Лєнін порадив Антонову-Овсієнку називати 
себе Овсієнком. Схожу роль виконує Вадім 
Калєснічєнка. Ну не буде ж один лише за

йда Ківалов насаджувати нам свою мову. Треба 
хохла. І слід сказати, що свою провокаційну роль 
Калєснічєнка виконує чудово. Старається. Готовий 
навіть сорочку в жертву принести і писок підста
вити.
Хоча мав би пам’ятати, чим закінчують такі віддані 
бійці партії. Адже сорочку рвали не одному Калєс
нічєнку, а ще й Шуфричу. І де тепер нєістовий Не
стор зі своїм накачаним торсом?
Отож-бо й воно. Партія використовує гладіаторів 
лише як відомий одноразовий предмет.
Та жертви товариша Вадіка незмірно більші, аніж 
порвана сорочка. Уявіть собі, яких мук зазнав 
його шестирічний син через дурнувату україн
ську! Він просто перестав розвиватися. Татуньо 
не зміг знайти в Києві російськомовний дитса
док і віддав бідного малого до садка українського. 
І тут почалося! Дитина, яка у два з половиною 
роки розмовляла російською (якщо так можна 
назвати мову, якою володіє татко), рахувала – по
думати тільки! – до 10 і знала практично (!!!) всі 
букви, за рік у садку зупинилася у розвитку. «Він 
замкнувся. Відбувся злам у свідомості», – сухо 
констатує зажурений татко.
Я міг би, звичайно, порадити товаришу Вадіку для 
покращення настрою один дуже класний рецепт: 
хильнути нашатирного спирту. Але, гадаю, маємо 
справу зі звичним уже шулерством.
Якби таке і справді було, то 
зараз я публікувався б не в 
цьому виданні, а на сайті 
товариша Вадіка. Бо, навіть 
живучи в Івано-Франків
ську, відвідував садок, де 
були російськомовні вихо
вателі. Та й не лише садок. 
А піонерські табори? Єстє
ствєнно, на русском.
Ба більше, коли я потрапив 1971 року на прак
тику до піонерського табору під Львовом, то 
директор і старша вожата там чомусь вияви
лися з Мінська. Обоє російськомовні євреї, але з ха
рактерною білоруською вимовою. Усі піонервожаті, 
хоч і були з Галичини, мусили розмовляти росій
ською. Коли я дозволяв собі вживати українську, 
мені робили зауваження.
У моєму дитинстві було більше російської, ніж 
української. Навчався в українській школі, але фіз
культуру, ручну працю, військову підготовку ви
кладали російською, російськими були телеба
чення і кіно. Проте з дитинства читав книжки і 
українською, і російською, і польською, якої ніколи 
не вчив, а просто брав і читав.
І жодного роздвоєння особистості. Жодного зламу 
свідомості й загальмування у розвитку. Можливо, 
далися взнаки гени, адже мої батьки навчалися в 
польських школах, володіли польською, німець

кою, чеською, бо чехи жили в сусідніх селах, а на 
побутовому рівні розмовляли їдишем.
Камлання товариша Вадіка – суцільна маячня. 
Не помічено «зламу у свідомості» в сина відо
мого українського літературознавця Ліди Стефа
нівської, яка живе у Варшаві. Малий знає україн
ську, польську й англійську, але вдома з мамою, ді
дом та бабусею розмовляє лемківським діалектом. 
Себто говіркою, яку він ширше ніде поза домом не 
може застосувати, хіба що на фестивалі «Лемків
ська ватра».
Але товариш Вадік не один. Є в нього щирий друг. 
Алєсь Бузіна. Цей хоч і встиг начитатися підручни
ків «непотрібною мовою», але під впливом ідей Та
бачніка прозрів. Причому настільки, що закликав 
бойкотувати товари із Західної України. Щоправда, 
чомусь до їхнього переліку потрапили кава і цу
керки «Світоч». Можливо, Алєсю відомі якісь га
лицькі плантації кави, про які я ще не чув, але ж 
«Світоч» давно вже не львівський, а швейцарський. 
Швейцарія, як відомо, улюблений козир кожного 
борця за другу державну. Щоправда, якби вони 
спробували в Цюриху заговорити французькою чи 
італійською, були б дещо розчаровані.
«Ми два різні народи, – натхненно переспівує Діму 
Бузіна. – Галичани не українці... Повний бойкот 
Галичини. По них треба вдарити рублем (?!). Від 
поїздки до Львова може відмовитися будь-який 
житель Південного Сходу. Нехай вони самі залива
ють горло своєю смердючою горілкою у своїх смер
дючих львівських кнайпах. Я туди не поїду ні
коли. І не куплю нічого галицького. Нехай цілу

ються з портретами свого 
Бандери».
Ось що буває з тими, хто в 
«Криївці» переп’є хрінівки. 
Повний злам свідомості. А, 
скажімо, європейські вбо
лівальники, захоплюючись 
Львовом, називають його 
раєм порівняно з Харковом 
і Донецьком.

Дивно, що Алєсь не пішов іще далі й не закли
кав до бойкоту всього, що пов’язане з іменами 
таких відомих сьогодні галичан і буковинців з 

діда-прадіда, як Ярославський, Бродський, Кала
мойський, Галицький, Черновецький, Фірташ та 
ін. І головне: жодних більше хорів Турецького з 
Турки!
Не знаю, з чиїм портретом зараз цілується Алєсь, 
але психотерапевт Тіна Берадзе поставила в Кісе
льова дуже точний діагноз як Бузіні, так і Калєсні
чєнку: латентна фаза розвитку гомосексуалізму в 
психіці особи.
Не вдаватимемося, хто тут кого і як саме, але му
симо констатувати цікавий феномен. Щойно лю
дина зрікається рідної мови настільки, що перетво
рюється на її ворога і переслідувача, природа їй 
мстить – відбувається цілком очевидна затримка у 
розвитку, страждає психіка і, як наслідок, латентна 
фаза оцього самого, бодай не приснилося. 

ЩОйНО ЛюДиНА 
ЗРІКАЄТьСя РІДНОї МОВи, 

ВІДБУВАЄТьСя ЦІЛКОМ 
ОЧЕВиДНА ЗАТРиМКА  

У РОЗВиТКУ
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П
ро останнього главу Адмі
ністрації Кучми та батька 
темників в українських 
ЗМІ Віктора Медведчука 

знову заговорили політичні ко
ментатори. Адже його білборди 
та «джинса» в ЗМІ за своєю чи
сельністю й нав’язливістю посту
паються хіба що рекламі Наталії 
Королевської, якій уже майже не
приховано підігрує влада.

МАЛОРОСІйСьКий ВиБІР
Простежується чимало ознак 
того, що лідер «Украинского 
выбора» реалізує суто кремлів
ський передвиборний проект, 
виконуючи погрозу, озвучену під 
час газових перемовин торік во
сени Путіним та Мєдвєдєвим на 
адресу Януковича: «Або ви дру
жите з нами, або електорат не 
дружить з вами». У риториці 
Медведчука проглядається те, 
чого не було раніше. Він наполе
гливо критикує нинішню владу. 
Зокрема, за провал ялтинського 
саміту, ініціативи Сергія Тігіпка. 
Узгоджена з російськими зая
вами в нього й позиція щодо 
Тимошенко.

Водночас гасла нової громад
ської ініціативи до непристой
ного заяложені – справжній гер
барій засушених совкових та 
русофільсько-євразійських гасел, 
поєднаних із цинічним соціаль
ним популізмом, тобто головне – 
процес. Тут і орієнтування на ін
теграцію в межах Єдиного еконо
мічного простору з Росією, Біло
руссю, Казахстаном, і російська 
як державна мова, і збільшення 
соціальних видатків загалом та 
на науку й освіту зокрема.

А реклама «Украинского 
выбора» всіляко підкреслює від
даність демократичним ціннос
тям і ставить за мету розбудову 
громадянського суспільства, 
хоча такі заклики від ідеолога 

«темників» Медведчука і спри
чиняють чималий когнітивний 
дисонанс. Демонстративним ба
читься той факт, що агітпродук
ція та зов нішня реклама «Укра
инского выбора» – переважно 
російською, все спілкування в 
соцмережах із потенційним 
електоратом раніше україно
мовний на публіці Віктор Воло
димирович веде також нею. Це 
досить аномально для нашої 
держави, оскільки її політика за

галом україномовна – цієї тра
диції значною мірою певний час 
дотримувалася навіть Партія ре
гіонів. 

ОПТиМАЛьНий МАТЕРІАЛ?
У Медведчука можна знайти 
безліч недоліків. Але все-таки 
головний із них – неприхований 
цинізм у ставленні до інших. Ті, 
хто мав нагоду працювати з ним, 
відзначають його характерну 
особливість: він не бачить перед 

«УкрАинский выбор»
Уже кілька місяців кум Владіміра Путіна намагається переконати 
українців, щоб вони сприйняли нав’язуваний іззовні цивілізаційний 
вибір за власний, або принаймні потрапити до напів мажоритарного 
парламенту з метою координації проросійського лобі

Автор: 
Андрій 
Скумін

26|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 26 (243) 29.06 – 5.07.2012

поліТИКА|зовнішній вплив



МЕДВЕДЧУК МОЖЕ 
РЕАЛІЗУВАТиСя  
В УКРАїНСьКОМУ 
ПОЛІТиКУМІ  
ЛиШЕ яК ІДЕАЛьНий  
ЕМІСАР ВЛАДІМІРА ПУТІНА

собою людини й переконаний, 
що все вирішують технології та 
гроші. Очевидно, важливу роль 
у цьому відіграла особиста біо
графія Медведчука, який, бувши 
сином репресованих за співп
рацю з нацистами виселенців, у 
юнацькому віці, за деякими да
ними, став інформатором ра
дянських правоохоронних орга
нів. Коли це так, то не дивно, що 
він виявився центральним крем
лівським проектом в Україні – 
тамтешнє кагебістське керівни
цтво «знаєт толк» у покалічених 
репресивною системою душах.

Коли проаналізувати діяль
ність Віктора Медведчука на 
різних етапах, то складається 
враження, що вона ніколи не 
несла позитиву для України. Із 
ним іще за часів СРСР асоцію
вали ув’язнення символу опору 
окупаційній тоталітарній владі 
– Василя Стуса. У 1990-х – на 
початку 2000-х років в інфор
маційному просторі циркулю
вала інформація про його при
четність до рейдерських захо

плень власності та проведення 
російського впливу в Адміні
страції пізнього Кучми. А ще 
Медведчука вважають одним із 
авторів ідеї закладання міни 
уповільненої дії під здобутки 
Помаранчевої революції у ви
гляді «конституційної ре
форми» 2004-го й самих вибор
чих технологій того ж таки 

року, метою яких було посіяти 
міжрегіональну ненависть і по
рушити роками делікатно пле
каний громадянський мир.

ПОЛІТиЧНІ ПЕРСПЕКТиВи
Сам Медведчук переконує, що 
наміру брати участь у парламент
ських перегонах не має, а мета ді
яльності його громадської ініці
ативи – це насамперед тиск на 
владу задля вирішення тих чи 
тих актуальних, на його погляд, 
завдань. Однак насправді змі
нити хоч би й в останній момент 
власну позицію, звісно ж, «через 
непереборні обставини», не буде 
йому важко. Як і в останній мо
мент придбати одну зі ста «ди
ванних» політсил (згідно із за
конодавством, у виборах може 
брати участь партія, зареєстро
вана за рік до них) і переймену
вати її на розрекламований нині 
«Украинский выбор». Інша річ, 
що навіть, у «тепличних» умовах 
за сприяння адмінресурсу та з 
допомогою медіа-імперії Мед
ведчук у попередні роки демон
стрував дуже слабкі результати 
партійного менеджменту.

Наприклад, коли обирали 
парламент 1998 року, очолю
вана ним СДПУ(о) здобула лише 
4,1% за рахунок Закарпаття. 
Частка цієї області в результаті 
партії – 17,78%, майже удвічі 
більша за показник Києва. Для 
порівняння: майже таким са
мим відсотком (4,04%) 1998-го 
могла похвалитися вітренків
ська ПСПУ, яка не витратила на 
електоральну кампанію і десятої 
частини бюджету СДПУ(о). 
2002-го об’єднані есдеки, воло
діючи колосальним (як для 

України) фінансовим і адміні
стративним ресурсом, вибороли 
тільки 6,2%. Реальним підсум
ком менеджменту Медведчука 
можна вважати «успішність» 
кампанії «опозиційного» блоку 
«Не Так!» на виборах до Верхо
вної Ради 2006-го. Позбавлене 
адміністративного ресурсу, з по
слабленим фінансовим станови
щем це дітище Медведчука заво
ювало лише 1,01% голосів.

Сумнівні перспективи щодо 
потрапляння до парламенту 
«Украинского выбора» Медвед
чука можуть компенсуватися 
особистими, значною мірою пси
хологічними мотивами. Він по
рівняно безславно пішов із віт-
чизняної політики. На відміну 
від таких однопартійців, як Не
стор Шуфрич та Ігор Шурма, він 
так і не знайшов себе серед біло-
блакитної еліти. Ходили навіть 
чутки про жорстоке побиття 
Медведчука Віктором Янукови
чем. Для компенсації морально-
політичних збитків і підвищен- 
  ня самооцінки вибори не обов’яз-
ково вигравати, головне – про
цес.

По-друге, до парламенту за 
партійними списками політсила 
Медведчука може й не пройти, од
нак її висуванці в розчарованих 
нинішньою владою проросійсь-
ких округах на південному сході 
таки мають шанс. І вже у Верхо
вній Раді нового скликання май
стер підкилимних домовленостей 
10-річної давнини може розпоча-
 ти формування з лояльних/залеж
них щодо Москви мажоритарни
ків та списочників формальну чи 
неформальну міжфракційну гру-
 пу, покликану змусити владу 
«зсередини» зробити правильний 
«УкрАинский выбор» у напрямку 
до євразійської інтеграції.

Давно відторгнутий україн
ським суспільством і демонізова
ний персонаж, Медведчук може 
реалізуватися в українському 
політикумі лише як ідеальний 
емісар свого кума Владіміра Пу
тіна. На спроби грати самостійну 
роль, за прикладом Януковича, 
він не спроможний, хоча б з 
огляду на відсутність у нього 
будь-яких шансів стати популяр
ним політиком, а от як трансля
тор широкого арсеналу засобів 
упливу Кремля на вітчизняну 
«креольську» еліту, з огляду на 
свій багатий досвід політичних 
маніпуляцій, Віктор Медведчук 
поза конкуренцією. 
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П
резидент Владімір Путін 
прагне утвердити Росію 
як полюс влади в багато
полярному світі. Ця стра

тегічна мета спричиняє необ
хідність пильного нагляду за 
різноманітними європейськими 
та євразійськими субрегіонами 
включно зі Східною Європою, 
зонами Балтійського й Чорного 
морів, Кавказом та Централь
ною Азією. Бажання Москви пе
редусім – домінувати на теренах 
колишнього СРСР. Вона очікує 
від США, Євросоюзу та всіх ве
ликих західноєвропейських дер
жав сприйняття її панівного ста

новища на цих територіях. Од
нак покірне потурання стратегії 
Кремля не лише дестабілізує і 
розділить багатьох сусідів РФ, а 
й стане викликом для безпеки 
нових країн–членів ЄС та НАТО, 
водночас загрожуючи європей
ській єдності й трансатлантич
ному співробітництву.

СТРАТЕГІЧНІ АМБІЦІї МОСКВи
Судячи із заяв та дій, російські 
лідери втілюють амбітний про
ект із відродження регіональ
ного панування РФ, підривання 
впливу Сполучених Штатів у 
світі, розколу НАТО, нейтраліза

ції ЄС та запобігання розши
ренню Альянсу і Євросоюзу. Все
осяжні плани Москви стосовно 
Заходу – згорнути глобальну пе
ревагу Сполучених Штатів через 
трансформацію «однополяр
ності» в «багатополярність», у 
якій Росія матиме більшу вагу. 
Попри втрату статусу світової 
держави, вона має намір стати 
винятковим євразійським полю
сом влади.

Посадовці Кремля вірять, що 
світ має бути організований за 
оновленою версією «концепту 
Європи» ХІХ століття, де наддер
жави збалансовують власні ін

Автор: 
януш 

Бугайські, 
старший 

співробітник 
Центру 

стратегічних і 
міжнародних 
досліджень 

(США)

Холодний  
мир
Путінський полюс влади  
кидає виклик Європі
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ВЛАДІМІР ІІ. 
Нова каденція 
ВВП принесе 
нову фазу бо-
ротьби за ре-
інтеграцію на 
пострадян-
ському про-
сторі навколо 
Росії

тереси, а менші країни оберта
ються навколо них як сателіти чи 
залежні території. Ці офіційні 
особи визначають свою стратегію 
як «багатополярність». Росій
ський неоімперіалістичний про
ект, схоже, більше не поклада
ється на інструменти радянської 
доби, як-то ідеологічну відда
ність, військову силу чи наса
дження маріонеткових урядів. 
Найпершим завданням стає по
ширення панівного впливу через 
зовнішню та безпекову політику 
на найближчих сусідів у такий 
спосіб, щоб вони підтримували 
кремлівські плани.

Хоча цілі Москви є, по суті, 
неоімперіалістичними, її страте
гії все-таки гнучкі. Вона застосо
вує специфічні методи, як-то 
спокуси, погрози, стимули й ти-
ск, там, де її національні інтереси 
трактовано як такі, що переважа
ють над сусідськими. Реальний 
національний інтерес РФ оберта
ється довкола збереження її те
риторіальної цілісності й запобі
гання іноземному військовому 
втручанню. В цьому контексті 
безпеці Москви прямо не загро
жує вступ географічно близьких 
держав до НАТО. Однак їхнє 
членство в Альянсі підриває 
спроможність Кремля контролю
вати політику безпеки й міжна
родної орієнтації цих країн.

Серед найголовніших зав-
дань Путіна на третій термін є 
реінтеграція колишніх радянсь-
ких республік, базована на тісні
ших економічних зв’язках, куль
мінацією котрої став би полі-
тично-безпековий пакт під про
водом Росії. Саме концепція Єв
разійського союзу буде основою 
зусиль президента РФ, спрямова
них на здобуття слави збирача 
пострадянських країн. Москва 
явно боїться, що територія ко
лишнього СРСР буде назавжди 
розділена і дрейфуватиме то до 
європейських, то до азійських 
«сфер впливу». Натомість Путін 
прагне створити Євразійський 
блок як противагу ЄС на заході й 
Китаю на сході, а також потуж
ний елемент безпеки як проти
вагу НАТО. Ці економічні та вій
ськові зв’язки породять тісні по
літичні взаємини, що зроблять 
приєднання сусідів Росії до аль
тернативних альянсів менш імо
вірним.

ЄВРАЗІйСьКий ПРОЕКТ
Для втілення євразійських амбі
цій Москві слід зібрати навколо 
себе групу країн, лояльних або 
охочих служити її інтересам; де
які світові тенденції останніх ро
ків сприяють процесові. По-
перше, йдеться про побічний на
слідок політики «перезаванта
ження» у відносинах із Росією, 
що її провадить адміністрація 
Барака Обами від 2009-го: Ва
шингтон обмежив, коли не ціл
ком відкинув, свою кампанію з 
розширення НАТО, націлену 
на інтеграцію пострадянських 
країн. Отож вони стали більш 
відкритими й уразливими до 
тиску та об’єднавчих заходів 

 Москви. Понад те, Білорусь, 
Молдова й Україна не належать 
до сфери пріоритетних зацікав
лень американського уряду.

По-друге, фінансові пробле-
 ми та політичні негаразди всере
дині Європейського Союзу від
вернули увагу Брюсселя від спів -
праці з колишніми республіками 
СРСР. Це, своєю чергою, сповіль
нило реалізацію Східного парт
нерства – ініціативи, розпочатої 
у травні 2009 року, котра була 
спрямована на гармонізацію єв
ропейських пострадянських дер
жав зі стандартами Євросоюзу. 
Водночас російські керманичі 
дійшли висновку, що ЄС перебу
ває у серйозних скруті й спаді, а 
тому, принаймні кілька років, 
перейматиметься внутрішніми 
проблемами, якщо взагалі не 
розвалиться.

По-третє, в Євросоюзі розча
ровані багатьма з пострадян
ських країн. Ті не мають планів 
дій чи реальних зобов’язань, не
обхідних для повної інтеграції із 
Заходом, на відміну від держав 
Центральної Європи, які їх отри
мали після звільнення від впливу 
Москви на початку 1990-х, чи За
хідних Балкан, що мають із ЄС 
угоди про стабілізацію та асоціа
цію. Навпаки, у випадку з Біло
руссю й Україною маємо сильне 
розхолодження кількох європей
ських країн через політичний ре
грес та вдавані економічні ре
форми.

По-четверте, повернення Пу
тіна до Кремля підживило росій
ські неоімперіалістичні амбіції 
через великі геостратегічні про
екти, серед яких – створення Єв
разійського союзу. Додатковою 
перевагою напористої зовніш
ньої політики Москви є те, що 
вона допомагає відволікти увагу 
світової спільноти від внутрішніх 
проблем РФ (зокрема, й з опози
цією). Нове президентство Пу
тіна було подано як життєву по
требу для російської національ
ної безпеки з двох причин. Це, 
мовляв, захистить РФ від руйнів
ної метушні публічних протестів, 
а також посприяє перебудові Єв
разії під її проводом і усуне неба
жані впливи Заходу, що ціле
спрямовано створюють виклики 
безпеці Росії.

Амбіції РФ стосовно сусідів 
включно з Україною подвійні: 
підпорядкування зовнішньої по
літики кремлівському інтересу та 
інтеграція в промосковські без

Холодний  
мир
Путінський полюс влади  
кидає виклик Європі
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пекові й економічні організації. 
Найбільші розкручувані Мо
сквою мультинаціональні ініціа
тиви з посилення інтеграції та 
централізації включають Спів
дружність незалежних держав 
(СНД), Організацію договору про 
колективну безпеку (ОДКБ), Єв
разійське економічне співтова
риство (ЄврАзЕС), Митний союз 
(МС), Єдиний економічний про
стір (ЄЕП) та запланований Єв
разійський союз (ЄвраС).

ОДКБ – військовий альянс у 
складі Білорусі, Вірменії, Казах
стану, Киргизії, Росії, Таджикис
тану та Узбекистану – створено 
супроти амбіцій НАТО на євра
зійських теренах. Нині триває 
перегляд основних засад органі
зації. Чинний статут вимагає од
ностайності в рішеннях, та, згідно 
із запланованими змінами, пра-
 во голосу матимуть лише дер
жави, прямо зацікавлені в при
йнятті саме запропонованого 
пункту. Таким чином, будь-яка 
опозиція до політики РФ (ска
жімо, в разі, коли та вважатиме 
за потрібне провести збройну ак
цію на території свого сусіда) 
стане неможливою.

ЄврАзЕС створили в жовтні 
2000 року на саміті в Астані, і 
Кремль розглядає його як пер
ший крок на шляху до Євразій
ського союзу. Ця організація 
включає Білорусь, Росію, Казах
стан, Киргизію, Таджикистан та 
Узбекистан. У липні 2011 року 
Москва, Мінськ і Астана започат
кували Митний союз для усу
нення всіх торговельних бар’єрів 
між трьома державами. У жовтні 
2011 року Путін зібрав прем’єрів 
Білорусі, Вірменії, Казахстану, 

Киргизії, Молдови, Таджикис
тану й України в Санкт-
Петербурзі й оголосив про згоду 
цих країн на створення зони 
вільної торгівлі. Відбулося це 
після довгих років марних пере
говорів. 1 січня 2012-го підпи
сали офіційну угоду про ство
рення ЄЕП: неподільний спіль
ний ринок охоплює три країни 
Митного союзу і є відкритим для 
решти пострадянських. Напере
додні вступу до ЄЕП лідери Біло

русі, Росії та Казахстану також 
підписали Декларацію про Євра
зійську економічну інтеграцію. 
Президент Дмітрій Мєдвєдєв за
просив усіх членів ЄврАзЕС 
приєднатися до ЄЕП, зокрема 
трьох його спостерігачів: Вірме
нію, Молдову та Україну.

Суб’єктам господарювання 
трьох країн Єдиного економіч
ного простору гарантовано сво
боду пересування товарів, послуг, 
капіталу й робочої сили. Досі 
влада Януковича опиралася цим 
спокусам, побоюючись обмежен-
 ня впливу українських олігархів. 
Усі ці плани передбачали запро
вадження подібної до євро єдиної 
валютної системи. Створення Єв
разійського союзу було визнано 
кінцевою метою економічної ін
теграції. Передбачали режим 
віль  ної торгівлі, єдиного митного 
й нетарифікованого регулюван-
 ня; загальний доступ на вну

трішні ринки; єдину транспортну 
систему, спільний енергетичний 
ринок та єдину валюту. Москов
ський саміт ЄврАзЕС, що відбувся 
19 березня 2012 року, накреслив 
розгорнуту стратегію інтеграції з 
урахуванням того, що співтовари
ство перетвори ться на повноцін
ний економічний союз до 2015-го. 
Такі інтеграційні заходи, звісно, 
будуть підкріплені тіснішим полі
тичним альянсом.

Перші два тижні свого нового 
президентства Путін був господа
рем неформального саміту СНД, 
куди з’їхалися представники біль
шості колишніх радянських рес
публік; було проведено й поза
чергову сесію ОДКБ. В обох ви
падках тлом заходів виявилась 
ідея Євразійського союзу. Згідно з 
путінським розумінням, той має 
бути «потужним наднаціональ
ним об’єднанням, здатним стати 
одним із полюсів влади в сучас
ному світі й слугувати ефектив
ним мостом між Європою та ди
намічним Азій сько-Тихоокеансь-
ким регіоном». Путін вважає, що 
ця організація має бути розбудо
вана на спадщині СРСР: «інфра
структура, розвинена система ре
гіональної спеціалізації виробни
цтва і спільний простір мови, на
уки та культури».

ЄВРОПЕйСьКЕ ВІД’ЄДНАННя
Дискусійне питання про те, на
скільки успішними будуть реін
теграційні плани Москви, вирі
шиться на практиці. Утім, досяг
нення таких цілей мимоволі 
шкодить безпеці й сувереніте
тові сусідів РФ. Тиск російських 
чиновників перешкоджає мож
ливості цих країн повністю реа

БІЗНЕСОВий ВПЛиВ  
РФ НА НАйБІЛьШІ КРАїНи 
ЄВРОСОюЗУ ЗАВАЖАЄ йОГО 
УЗГОДЖЕНІй ПОЛІТиЦІ

РОСІйСьКий 
ЕНЕРГЕТиЧНий 

КОЛОС  
НА ГЛиНяНиХ 

НОГАХ 
За прогнозом аме

риканського ви
дання The Foregn 

Policy, у листопаді 
цього року ціни на 

нафту можуть 
упасти до 40$ за ба
рель, що завдасть 

сильного удару бю
джетам таких екс

портозалежних 
країн, як Росія, Ве

несуела, Іран та 
близькосхідні мо
нархії. На думку 
фахівця Центру 

стратегічних і між
народних дослі

джень (Вашингтон) 
Ендрю Кучинса,  
40$ або ж навіть 
60$ за барель бу
дуть катастрофіч
ними для росій
ських фінансів.

ГРАЮЧИ НА 
УРАЗЛИВОСТІ. 
Москва прагне 
прихилити до 
себе провідні 
країни Європи, 
використовую-
чи енергетичні 
важелі впливу
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лізовувати свою незалежність, 
вільно обираючи собі міжна
родні альянси. Можна також 
очікувати, що агресивніший ін
теграційний підхід щодо пост-
радянських країн відобразиться 
в нетерпимішій політиці щодо 
країн Центрально-Східної Єв
ропи, базованій на економіч
ному втручанні, енергетичній 
залежності й політичній ней
тралізації. Будь-який досягну
тий успіх в інтеграції європей
ських пострадянських країн у 
євразійську економічну, полі
тичну й безпекову системи на
дихне Москву проводити нав’яз-
ливішу політику щодо своїх ко
лишніх центрально- і східноєв
ропейських сателітів, тепер но
вих членів Євросоюзу.

Російські лідери розглядають 
ЄС не як основну стратегічну 
силу, а лише як цінний подвій
ний інструмент: економічну ма
шину, з якої Росія цідитиме ін
вестиції, технології і товари, та як 
партнера США, котрому вона 
може посприяти у від’єднанні, а 
відтак максимізувати власний 
вплив, зменшивши американ
ську присутність у Європі. Полі
тика Росії щодо ЄС побудована 
навколо трьох підходів. По-
перше, вона шукає прямих від
носин з інституціями Союзу як 
рівноправний партнер, не як 
кандидат чи країна-учасник, бо в 
такий спосіб її вплив був би слаб
ким. По-друге, Москва концен
трується на куванні двосторонніх 
політичних, бізнесових і енерге
тичних зв’язків із найбільшими 
дежавами ЄС, такими як Німеч
чина, Франція, Італія, чиї уряди 
виявилися до неї прихильні
шими. Цей підхід також підриває 
появу узгодженої, послідовної і 
єдиної політики Євросоюзу.

І по-третє, ЄС розглядають 
як потенційного конкурента Ро
сії в її «близькому зарубіжжі», 
оскільки він може затягнути де
які пострадянські країни далеко 
від орбіти впливу Москви. На
приклад, у регіоні Чорного моря 
Москва не зацікавлена в спіль
них сусідських проектах під егі
дою Брюсселя, бо прагне під
тримувати ексклюзивну зону 
впливу і критикує програму 
Східного партнерства ЄС як ме
ханізм для підривання росій
ських альянсів. Через свій акцент 
на правах людини та плюралізмі, 
а також ЄС піддає загрозі крем
лівську модель контрольованої 

демократії і навіть довгостро
кове виживання недемокра
тично структурованої Російської 
Федерації. Крім того, бізнес-
стандарти Євросоюзу, орієнто
вані на прозорість, конкуренцію 
та звітність, підривають росій
ську бізнес-модель, яка спира
ється на три стовпи: непрозо
рість, монополію і таємницю.

Здобувши монопольні позиції 
на транзит і постачання природ
ного газу й нафти в Європу, Мо
сква прагне поліпшити свій полі
тичний вплив у межах ЄС. Супе-
речка між прихильниками під
тримуваного Союзом газопроводу 
Nabucco (частини проекту «Пів
денний газовий коридор») та 
спонсорованого Росією газогону 
«Південний потік» є яскравим ін
дикатором боротьби за енерге
тичну безпеку в Європі. Попри 
чимдалі більшу критику життє-
здатності «Південного потоку», 
Кремль продовжує застосовувати 
різні тактики, щоб зірвати реа
лізацію Nabucco або зменшити 
його значення, чи то замикаючи 
країни-постачальниці газу в дов
гострокові контракти на поставку, 
чи то підриваючи стабільність на 
Південному Кавказі, щоб пере
шкоджати іноземним інвесторам,  
або пропонуючи вигідні угоди по
тенційним транзитним країнам.

Для ЄС найближче десяти
ліття буде серйозним випробу
ванням, оскільки він не зміг за
безпечити своїх позицій світової 
наддержави і його економічна 
діяльність зазнала важких де
формацій з урахуванням забор
гованості урядів низки країн ЄС 
і постійними сумнівами з при
воду майбутнього валютного со
юзу. Багато аналітиків підсумо
вують, що завдяки глобальній 
гегемонії Америки Євросоюз 
вийшов на світову арену як ва
гома сила. Безпекова парасолька 
США дозволила ЄС сфокусува
тись на економічному розвитку 
й політичній інтеграції без наро
щування військової потужності. 
Однак щойно вплив США змен
шиться, як ЄС почне дужче втя
гуватись у світову гонку озбро
єнь, проте без власної скоорди
нованої можливості «твердої 
сили» і з постійним ослаблен
ням інструментів «м’якої».

Російська влада добре усві
домлює уразливість Брюсселя й 
використовуватиме різні можли
вості, щоб послабити трансат
лантичні відносини, налагоджу

ючи зв’язки з окремими держа
вами ЄС. Вона надихається змен
шенням уваги президента Ба
рака Обами до Європи як страте
гічного пріоритету і внутрішньо
політичними розломами в ЄС. 
Західні слабкості, протиріччя й 

нерішучість заохочувала й роз
вивала Москва, оскільки вони 
безпосередньо допомагають пу
тінцям у розвитку євразійського 
проекту з російськоцентричним 
полюсом влади. 

ПРОГРАМА ПУТІНА
Цитати з передвиборних статей  
Владіміра Путіна 2012 року
«Наши национальные и миграционные проблемы на-
прямую связаны с разрушением СССР, а по сути, истори-
чески – большой России, сложившейся в своей основе 
еще в XVIII веке. С неизбежно последовавшей за этим 
деградацией государственных, социальных и 
экономических институтов. С громадным разрывом в 
развитии на постсоветском пространстве.
Самоопределение русского народа – это 
полиэтническая цивилизация, скрепленная русским 
культурным ядром. И этот выбор русский народ под-
тверждал раз за разом – и не на плебисцитах и рефе-
рендумах, а кровью. Всей своей тысячелетней исто-
рией».
(«Россия: национальный вопрос»,  
«Независимая газета», 01.03.2012)
«Понимаем, что у нас есть исторический опыт, которого 
нет ни у кого. У нас есть мощная опора в менталитете, в 
культуре, в идентичности, которой нет у других.
Мы будем укреплять наше «историческое государство», 
доставшееся нам от предков. Государство-
цивилизацию, которое способно органично решать за-
дачу интеграции различных этносов и конфессий.
Мы веками жили вместе. Вместе победили в самой 
страшной войне. И будем вместе жить и дальше. А тем, 
кто хочет или пытается разделить нас, могу сказать 
одно – не дождетесь»…
«Именно через такую призму мы воспринимаем 
некоторые аспекты поведения США и НАТО, которые не 
вписываются в логику современного развития, опира-
ются на стереотипы блокового мышления. Все пони-
мают, что я имею в виду. Это расширение НАТО, включа-
ющее размещение новых объектов военной 
инфраструктуры, и планы Альянса (с американским ав-
торством) по созданию системы ПРО в Европе. Не стал 
бы касаться этой темы, если бы такие игры не велись не-
посредственно у российских границ, если бы они не 
расшатывали нашу безопасность, если бы они не рабо-
тали против стабильности в мире».
(«Россия и меняющийся мир», «Российская газета – 
Неделя», №5718 (45), 27.02.2012)

ПОКІРНЕ СПРияННя  
СТРАТЕГІї МОСКВи НЕ ЛиШЕ 
ДЕСТАБІЛІЗУЄ І РОЗДІЛиТь 
БАГАТьОХ СУСІДІВ РОСІї,  
А й СТАНЕ ВиКЛиКОМ  
ДЛя БЕЗПЕКи НОВиХ  
КРАїН–ЧЛЕНІВ ЄС ТА НАТО
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Буття на розломі
Н

авесні 1645 року двотисячний загін україн
ських козаків узяв штурмом фортецю Дюн
керк, яку довгий час утримували іспанці, 
попри численні спроби французів відвою

вати місто. Малесенький епізод європейської істо
рії бачиться, однак, надто показовим. Передісторія 
козацького походу, спосіб проведення акції, а осо
бливо її ментальні сліди дуже добре ілюструють 
багату структуру Старого світу, яка передбачає 
співіснування Європи трьох сортів. Важливо, що 
тодішня модель виявилася живучою. Три ґа
тунки, про які мова, – це той внутрішній конти
нентальний чинник, той лагідний конфлікт, 
який у різних конфігураціях проявляє себе й 
тепер у своїй здатності протистояти зовнішнім 
загрозам та викликам.

Ось кілька штрихів тієї історії, які можна на
звати універсальними в часі. Дві передові європей
ські країни перебувають у тривалому конфлікті. 
Хтось із французів згадує про існування екзотич
них українських воїнів, які демонструють стій
кість, відвагу та винахідливість у непримиренній 
боротьбі з турками. Для залучення наших на
йманців переговори потрібно вести з польською 
короною, яка вже є частиною європейського світу. 
Поляки – Європа другого ґатунку – не хочуть без
посередньо брати участі у складній для них війні, 
але не мають нічого проти використання в ній 
своїх підданих – українських козаків.
Завербованих на наших землях добровольців від
правляють через польський Гданськ аж у Фран
цію. Козаки успішно штурмують Дюнкерк. Вони 
зробили те, що їх просили й чого французам не 
вдавалося багато років. Виявляється, однак, що 
цю кампанію було здій
снено не за правилами 
справжньої європейської 
війни. Не за мілітарним 
етикетом. Мадрид висуває 
Парижеві свої претензії. 
Починається жвава диску
сія між сторонами кон
флікту на тему коректності 
збройної операції. Усе має 
такий вигляд, наче ефективність козаків може 
бути загрозливою для європейсь  кого кодексу. 
Перемож  цям-ук  раїн  цям виплачують значно 
менше грошей, ніж було обіцяно, й радять мерщій 
зникнути з поля зору. Польща стоїть осторонь. Ко
заки розділилися: більшість попленталася додому, 
хтось осів у Франції, когось винайняли іспанці. 
Цілком сучасна історія, якщо поглянути на мен
тальний слід, який вона залишила в усіх частинах 
континенту.
Перша Європа воліє бути вкрай обережною до ди
кунів зі Сходу. Друга – має претензії до того, щоб і 
почуватися рівною першій, і володіти мандатом 
на виняткове представлення третьої. А третя – 
перей  нята двома протилежними почуттями. З 
одного боку – гордість і зневага, адже таки мо

жемо, а вони як діти. Із другого – жаль і кривда, 
бо все ж ми якісь не такі. Якщо так легко можна 
нас використовувати й дурити. Відтоді мало що 
змінилось у цьому троїстому поділі. А ХХ сто
ліття довело його до максимуму.
Українські гени виразно зафіксували дві про
грами. По-перше, ми завжди були в Європі й за
лишаємося європейцями безсумнівно й наза
вжди. По-друге, не слід покладатися на так звану 
Європу, бо вона нас ігнорує і покидає. Такий собі 
досвід зрадженого форпосту. Дилема у прикор
донній смузі, межовій зоні. Якби не ми, ви знали 
б, що таке Росія та османи по-справжньому.
Проблематика європейської ідеї завжди полягала 
в низці проблем, котрі загалом можна назвати са
моідентифікацією. Еволюція континенту – це по
стійний розвиток розуміння, що таке Європа. Й іс
нує вона тільки там і тільки тоді, де й коли хтось 
починає задумуватися про свою європейськість, 
власну долю як частину цілості. Ніякого іншого 
критерію – ні економічного, ні ідеологічного, ні 
релігійного, ні мовного, ні антропологічного, ні іс
торичного, ні звичаєвого, ні правового, – який міг 
би ідентифікувати Європу, немає. Насправді рі
вень матеріального розвитку чи впорядкованість 
суспільних стосунків мало впливає на інтенсив
ність континентального самоусвідомлення.
Дивлячись на сучасний «перший ґатунок», третьо
сортний житель Старого світу бачить неймовірний 
розрив між Європою ідеальною з усіма її духовними 
здобутками та реальною. Обережною, боязкою, 
прагматичною. А ми марили європейськими ідеа
лами. Ми вірили у її велич, проживали її крізь себе, 
як вайльдівський соловейко з трояндовою колюч

кою. Великий супермаркет, 
ринок секонд-хенду, заро
бітки в Італії – все це було 
вторинним. Найперше ми 
сподівалися сміху, який став 
би ознакою європейської 
людяності та само  іронії. 
Натомість наша європей
ська історія – це історія 
жертовної худоби й дере -

в’яного щита. Перша Європа вигодувала нас 
заради того, щоб принести в жертву жахли
вим російським демонам. Друга, яка сама від

чувала дихання дракона, просто прикривалася 
нами, раз по раз викидаючи обгорілий щит. Див
лячись на цвинтарі, руїни, читаючи українські 
мартирологи й репортажі західноєвропейських 
журналістів про нашу дикість, хочеться уявити 
собі досконалі інтер’єри кабінетів, де приймали рі
шення щодо України: ще не час, уже не час, ніколи 
не час, наразі нема чогось такого, малоймовірно, 
що щось таке взагалі буде…
Але третя Європа – дуже християнська у своєму 
поганстві. Вона вміє бути немстивою і шанувати 
батьків. Вона справді може подарувати чергове 
омолодження. 

Ми ЗАВЖДи БУЛи В 
ЄВРОПІ й ЗАЛиШАЄМОСя 

ЄВРОПЕйЦяМи 
БЕЗСУМНІВНО й 

НАЗАВЖДи

Автор:  
Тарас 

Прохасько
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СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА 
Міністра культури і національної спадщини 

Республіки Польща

GAUDE POLONIA
національний Центр культури у варша-

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

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

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

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

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

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

Організаційні пОлОження прОграми 

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

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

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

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

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

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

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

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

· обґрунтування участі в програмі Gaude Polonia.

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

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

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

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

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



С
початку, у 1970-х, це ще 
була просто «Бібліотечна 
група», бо неформальні зі
брання керівників півде

сятка провідних держав світу 
відбувалися переважно в бібліо
теці Білого дому у Вашингтоні. 
Згодом вони перетворилися на 
офіційні саміти, перший з яких 
пройшов у Франції 1975-го. Тоді 
це була Група шести – G6, що 
вже наступного року, після того 
як до неї долучилася Канада, 
виросла в G7. У 1997-му, щоб 
підтримати продемократичний, 
як тоді здавалося, курс Боріса 
Єльцина, Росію зарахували до 
клубу як +1. Згодом про плюс 
перестали згадувати, і вона 
стала просто членом Вісімки – 
клубу держав, які вважалися 
найупливовішими у світі. Проте 
у травні 2012-го новообраний 

президент РФ Владімір Путін 
відмовився їхати на саміт G8. 
Що змінилося в Москві, яка за
вжди так ревно прагнула сидіти 
за престижним столом? Чи є 
цей факт однією з ознак зане
паду впливу Великої вісімки? 

Американський політичний 
аналітик Ієн Бреммер не лише 
згоден з таким висновком, а й 
стверджує, що вплив інших між
народних організацій на зразок 
ООН, НАТО зменшується і від
бувається це на тлі звуження лі
дерської ролі США у світі. Брем
мер виклав свої висновки в но
вій книжці «Every Nation for 
Itself: Winners and Losers in a 
G-Zero World» («Кожен сам за 
себе: переможці та лузери у світі 
Великого нуля»), у якій застері
гає, що світ на цьому етапі буде 
менш передбачуваним.

У. Т.: Чому всупереч глобалізації 
світ стає більш регіоналізованим?

– Я вважаю, що є дві важливі 
причини. По-перше, ми бачимо 
величезне зміщення центрів гео
політичного впливу та економіч
ної сили, і це не просто «зрос
тання решти», як любить казати 
американський публіцист Фарід 
Закарія, це зростання інших – ін
ших країн і нових ринків. Вони 
бідніші, політично нестабільні й 
у результаті більш зосереджені 
на внутрішніх питаннях. А деякі 
з них мають дуже відмінні еконо
мічні та політичні системи. 
Можна говорити про Китай, 
який є країною з авторитарним 
режимом і державним капіталіз
мом. Ми були свідками «зрос
тання решти» тоді, коли підня
лася Європа, коли піднялася 
Японія після Другої світової ві

Спілкувався 
Богдан  
Цюпин

СВІТ 
БЕЗ 

ЛІДЕРА

Американський політолог Ієн Бреммер про те, чому глобальний 
устрій буде менш керованим
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БІОГРАФІЧНА 
НОТА

Ієн Бреммер
Народився 
1969 року. На-
вчався у Тулейн-
ському універ-
ситеті й Стен-
форді. Викла-
дає в Колумбій-
ському універ-
ситеті 
(Нью-Йорк). За-
сновник і пре-
зидент Eurasia 
Group, консал-
тингової аген-
ції, яка спеціалі-
зується на 
оцінці політич-
них ризиків. Ав-
тор восьми кни-
жок, зокрема 
бестселерів 
«Кожен сам за 
себе: пере-
можці та лузери 
у світі Великого 
нуля» та «Кі-
нець вільного 
ринку: хто ви-
грає у війні між 
державою та 
корпораціями».

США МЕНШОю МІРОю 
ГОТОВІ НАДАЛІ БУТи 
ЛІДЕРОМ, А ЄВРОПЕйЦІ ТА 
яПОНЦІ НиНІ НАДТО 
ПЕРЕйМАюТьСя СВОїМи 
ВНУТРІШНІМи ПиТАННяМи

йни. Це не було спрямовано 
проти США, хоча американці ви
словлювали стурбованість, на
приклад, Країною Вранішнього 
Сонця. То були переважно союз
ники, які тісно співпрацювали. 
Часом у них виникали розбіж
ності, але це не змінювало архі
тектури, яку очолювали США і 
Захід. Але тепер, щоб спрацьову
вала G20 чи глобальні угоди про 
торгівлю або про боротьбу з гло
бальним потеплінням, порозу
міння потрібне не просто з біль
шою кількістю країн, а з держа
вами, які взагалі мало в чому по
годжуються. Вони не поділяють 
однакових цінностей та пріори
тетів. Це означає не те, що нові 
економічні потуги якісь непра
вильні, а що ми не бачитимемо 
чіткого лідерства у світі. 

Друга причина полягає в 
тому, що США меншою мірою 
готові надалі бути лідером, а єв
ропейці та японці нині надто пе
реймаються своїми внутрішніми 
питаннями. Наприклад, на сьо
годні в Сполучених Штатах не
має жодного політика, який міг 
би розраховувати на обрання, 
що говорив би про щось на зра
зок Плану Маршалла для Єв
ропи. Вони не збираються усу
вати Башара Асада в Сирії. Не 
вестимуть за собою процес до
мовленостей щодо глобального 
клімату. Тобто йдеться про змі-
 ни балансу впливу у світі, а та
кож сутності країн, які форму
ють цей баланс, та про рівень ба
жання США й союзників вирі
шувати глобальні проблеми. 

У. Т.: Є країни, які постійно наго-
лошують на бажанні збільшити 
міжнародний вплив. Президент 
Путін – дуже амбітний лідер. 
Але вирішив пропустити остан-
ній саміт Вісімки. Це підтвер-
дження ваших висновків?

– Звичайно, я вважаю крок 
Росії підтвердженням мого ана
лізу. Але водночас лідерам Ві
сімки було краще вести перего
вори без неї. Вони говорили про 
фінансову допомогу єврозоні, 
про Сирію, Іран. У цих питаннях 
РФ або не зацікавлена, або має 
протилежну до решти позицію. А 
якби Путін та Обама зустрілися у 
двостронньому форматі, то пере
говори лише зашкодили б про
цесу нормалізації торговельних 
відносин, що відбувається в Кон
гресі (у США нині обговорюють 
можливість скасувати обме

ження на торгівлю з Росією, 
встановлені успадкованою від 
часів холодної війни поправкою 
Джексона – Веніка 1974 року. – 
Ред.). Тобто для всіх було краще, 
щоб російська присутність була 
меншою. Колись, пам’ятаєте, ми 
називали ту організацію 7+1? Так 
ось +1 зазвичай не спрацьовує. 

 
У. Т.: У своїй книжці Україну ви 
називаєте «не стрижневою». 
Що маєте на увазі? 

– У новій глобальній ситуації 
кожній країні бажано мати ба
гато можливостей, щоб її вва
жали привабливим місцем для 

інвестицій. Але коли Анґела 
Меркель називає Україну дикта
турою, це ускладнює вам тіснішу 
співпрацю з Європою. Зви
чайно, українці віддавна вияв
ляють інтерес до інтеграції в ЄС, 
і частиною того процесу є угода 
про зону вільної торгівлі. На 
жаль, я вважаю, що з багатьох 
причин сучасні українські еко
номічна та політична системи 
унеможливлюють її. Очевидно, 
що у вашої країни небагато ва -
ріантів. Вона фундаментально 
при  в’язана до Росії. Звичайно, 
чимало українців включно з де
якими лідерами цим не задово
лені. Можна лише згадати бо
лісні газові переговори майже 
щозими. Але реалії полягають у 
тому, що росіяни з готовністю 
використовують економічні та 
політичні важелі, щоб обмежити 
ваші можливості. Та й сама полі
тична система в державі цьому 
сприяє. Тому нинішня Україна 
зовсім не має стрижня.

Відверто кажучи, сподіваюся, 
що мої аналізи будуть корисні для 
тих українців, які домагаються 
кращих можливо  стей. І я не веду 
мову про Помаранчеву револю
цію чи демократію. А говорю про 
привабливіший економічний та 
інвестиційний клімат, про прозо
рість, верховенство права, побо
рення корупції, про те, що зму
сило б європейців знову вважати 
Україну важливою чи, можливо, 

хлібним кошиком і серйозним 
партнером. Зараз європейці так 
зовсім не думають.

Утім, із часом, певна річ, усе 
змінюється. І Росія також. Упро
довж останніх 10 років вона ско
чується до диктатури. Її успіхи в 
залученні інвестицій поза енер
гетичною галуззю дуже обме
жені. Видно, що там відбува
ється на вулицях і як РФ по
трібна висока ціна на нафту, 
щоб спрацьовував її бюджет. Але 
це не означає, що вона не може 
змінитися. Сподіваємося, що так 
і станеться.

У. Т.: Збіґнєв Бжезінський якось 
сказав, що Росія не буде нор-
мальною державою, якщо на-
магатиметься тримати під 
контролем Україну, бо, приду-
шуючи українців, залишати-
меться імперією. Ви згодні з 
цим твердженням?

– Тут радше йдеться про інтер
еси державного капіталізму, еко
номічного впливу, ніж зброй  ного 
підкорення. Але, звісно, росіяни 
використовують політичний 
вплив для підпорядкування, щоб 
українці були покірнішими. Це 
справді підриває здатність РФ бути 
нормальним міжнародним грав
цем.

У. Т.: Але чи прагматичним є 
світогляд Путіна, який заявляє, 
що розпад СРСР був найбіль-
шою катастрофою ХХ століття. 
Хіба дії щодо Грузії не вказують, 
що політика Москви підпоряд-
кована імперській ідеології?

– Звичайно, це засвідчує, що 
він готовий використовувати по
пулізм і націоналізм для досяг
нення своїх цілей. Але, зрештою, 
ці лідери можуть діяти дуже 
прагматично. Брутально праг
матично, коли йдеться про по
требу збереження влади. 

У. Т.: Ваша книжка має викли-
кати інтерес у тих, хто цікавиться 
геополітикою чи є керівництвом 
до дії для державних діячів?    

– Чимало урядовців зверта
лися до мене. Але не думаю, що 
в моїй книжці є чіткі інструкції 
до дій. Ідеться про інтереси по
літиків, про те, наскільки вони 
готові ризикувати. Але сподіва
юся, що трохи прояснюю для 
них, наскільки геополітична си
туація у світі змінилася порів
няно з тим, що було впродовж 
останнього півсторіччя. 
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Євро-2012 і геополітика 
В

ід 8 червня до 1 липня Європа стала об’єд -
наною, Євро має продемонструвати свою ве
личезну привабливість і надійність. Я зараз 
не про валюту, а про чемпіонат, на якому зу

стрічаються найкращі збірні Старого світу.
Увесь він включно з державами, чиї команди не по

трапили до фінальної частини, спрямовує погляди 
на Польщу та Україну. Немає сумнівів: фани в 

усьому світі стежитимуть за цими матчами. В 
даному сенсі, на відміну від економічних і гео

стратегічних планів, Європа стає гіперсиль
ною. Футбольний аспект був завжди над

звичайно важливим у побудові об’єд на
ного континенту. Її перший Кубок серед 
чемпіонів країн з’явився за два роки до 
підписання Римської угоди 1957-го 
(двох основоположних євроінтеграцій

них договорів: про заснування Європей
ської економічної спільноти і Європей
ської спільноти з атомної енергії). У той 
час, коли «залізна завіса» непроникно 
розділяла східну й західну частини Ста
рого світу, футболісти завдяки зустрі

чам між клубами, а потім матчам між 
національними збірними пробивали щілини в кор
донах і сприяли рідкісним відкриттям одними краї
нами інших, коли ті нічого не знали одна про одну.
Європа футболу об’єднує членів Євросоюзу й тих, 
хто ними не є. 13 із 16 
країн–учасниць Євро-2012 
входять до ЄС. Багато часу 
минуло від першого конти
нентального чемпіонату 
1960 року, в якому брали 
участь лише чотири дер
жави. Відтоді їх помітно по
більшало. Починаючи від 
чемпіонату 2016 року у Франції, кількість учас
ників зросте до 24. Футбол без проблем поєд
нує і поглиблення, і розширення європей
ського простору.
Рішення поєднати Україну й Польщу 2007 року 
мало б збільшити футбольний ареал на Сході, по
силити партнерство між двома сусідками, одна з 
яких є членом ЄС, інша – ні, консолідувати крихкі 
процеси демократизації. У розпал Помаранчевої 
революції Київ подавав великі надії стати справді 
демократичним, а у Варшави тоді спостерігалися 
популістські відхилення. Але сьогодні саме укра
їнський режим весь час непокоїть європейських 
лідерів, тоді як Польща поєднує політичний та 
економічний динамізм. Співорганізатори події 
виявили разючу відмінність між двома країнами 
у плані як інфраструктури, так і політичного клі
мату. Незважаючи на результати виступу своєї 
національної збірної, Польща багато виграє від 
цього чемпіонату й успішно приверне громадську 
увагу Європи, тоді як український режим, вважа
ючи, що робить із Євро добрий фасад, навпаки, 
створить таку потужну оптику, яка покаже всьому 
світові його найгірші сторони.

Футбол – це завжди геополітика. Прихильники 
цього твердження емоційно згадують матч Ар
гентина – Англія на чемпіонаті світу 1986 року 
відразу після Фолклендської війни. Тоді Мара
дона вразив своїми голами. Він завжди твердив, 
що йому більше подобався перший, забитий ру
кою, бо то було «так само класно, як поцупити га
манець із кишені англійця».
Під час Євро-2012 було чимало поєдинків з істо
ричним і геополітичним підтекстом. Росія – Чехія: 
багато чехів мимоволі згадували 1968 рік, коли 
СРСР поклав край Празькій весні; Польща – Росія: 
антимосковські настрої серед поляків нікуди не 
зникли, щоправда, дещо послабились.
А ще Нідерланди – Німеччина, дві країни, які у 
футболі завжди на ножах. Голландці постійно 
відчувають трохи надокучливе сусідство, яке 
підживлює в них комплекс неповноцінності. У 
півфіналі Євро-1988, де зустрілися ці збірні, вбо
лівальники їхньої команди співали «поверніть 
наші велосипеди», нагадуючи тим самим кон
фіскацію нацистами засобів пересування під час 
окупації. Програний фінал Кубка світу 1974 року 
в Німеччині у кращі часи Йогана Кройфа завжди 
залишатиметься раною для жителів королів
ства.
Франція – Англія. Для першої з них завжди ве
лике задоволення перемагати другу. Здається, 

французи так і не спека
лися відчуття загрози від 
англійської футбольної 
зверхності. Перемога, яку 
принесла відважна гра Зі
дана в додатковий час 2004 
року, залишається добрим 
спогадом для Франції, бо 
перекриває її безславну по

разку на чемпіонаті світу 1966 року.
Натомість матч Греція – Німеччина актуалізу
вав уже проблеми сьогодення: посилював вза
ємні докори цих країн під час боргової кризи в 

єврозоні. Чимало греків у своїх економічних бідах 
звинувачують Німеччину, яка, мовляв, аби збе
регти євровалюту, без якої ті можуть і обійтися, 
нав’язує їм сувору економію. Вочевидь, після по
разки від німців у гонорових греків ця думка поси
литься.
В азарті змагань багато хто переходить від чистої 
гри до аналізу можливих політичних протистоянь 
на цьому турнірі. Дуже великі очікування були від 
можливого фіналу Франція – Німеччина. Канцлер 
ФРН Анґела Меркель і президент Франції Франсуа 
Олланд, вочевидь, бачили в цьому протистоянні 
можливість психологічного тиску на свого парт
нера по Євросоюзу. Зрештою, обидва лідери не пої
дуть на завершальний поєдинок Євро-2012, що 
відбудеться в Києві, знову ж таки через політику – 
в конкретному випадку, через режим Януковича, 
який нехтує закликами Європи про необхідність 
дотримання верховенства права та здійснення 
об’єктивного правосуддя в Україні. 

УКРАїНСьКий РЕЖиМ, 
ВВАЖАюЧи, ЩО РОБиТь 
ІЗ ЄВРО ДОБРий ФАСАД, 
ПОКАЖЕ ВСьОМУ СВІТОВІ 
СВОї НАйГІРШІ СТОРОНи

Автор:  
Паскаль 
Боніфас, 
Франція

Про автора: 
Паскаль Боніфас – 
директор Інституту 
міжнародних і 
стратегічних відно
син (IRIS) у Парижі, 
консультант Фран
цузької федерації 
футболу, автор 
книжки «Футбол і 
глобалізація» 
(2010).
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Книгарня «Є»
Київ, вул. Лисенка, 3

Журнал «Український тиждень» 
та Книгарня «Є» запрошують 
на зустріч

Наш гість – ДЕВІД КРЕМЕР, 
президент Freedom House (США)

Тема зустрічі – «Новий звіт по Україні: 
перспективи демократизац� на тлі 
авторитарного тренду на євразійсь-
кому просторі»

Генеральний інформаційний партнер ВХІД ВІЛЬНИЙ

Девід Кремер – президент Freedom House 
(Дому свободи) від жовтня 2010 року. 
У березні 2008-го – січні 2009-го обіймав 
посаду помічника державного секретаря 
США з питань демократ�, прав людини 
та праці. Крім того, був заступником 
помічника держсекретаря з європейських 
та євразійських питань, відповідальним 
за відносини з Росією, Україною, 
Молдовою та Білоруссю. Перед тим 
працював старшим радником заступника 
державного секретаря з глобальних 
питань. Здобув ступінь магістра 
радянолог� Гарвардського університету 
і ступінь бакалавра радянолог� 
та політолог� Університету Тафта.

Акредитація ЗМІ до 12:00 5 липня за тел.: (067) 58-89-410
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П
ісля останнього приходу 
французьких соціалістів 
до влади за Франсуа Міт
терана (1981 року) уряд 

розпочав кампанію повальної 
націоналізації, яка охопила 36 
банків і декілька промислових 
груп, а тоді тихенько відмовився 
від цього курсу і навіть реприва
тизував декілька компаній. Тож 
нічого дивного, що великий біз
нес Франції після перемоги 
Франсуа Олланда на президент
ських виборах і соціалістів на 
парламентських, м’яко кажучи, 
дещо нервує. До чого вдадуться 
соціалісти цього разу? 

Відповідь така: Олланд, 
схоже, хоче призупинити дію 
шумпетерівських сил творення і 
руйнації, аби законсервувати в 
країні нинішній стан бізнесу. 
Виступи проти закриття підпри
ємств наростали ще до парла
ментських виборів 17 червня, на 
яких соціалісти завоювали біль
шість. Політик лівого крила 
Арно Монтебур, який зараз обі
ймає посаду міністра промисло
вого відновлення Франції, про
тягом усієї виборчої кампанії бо
ровся із закриттям підприємств. 
Коли компанія Lejaby (відомий у 
країні бренд спідньої білизни) 

вирішила закрити свою останню 
фабрику у Франції і перевести її 
до Тунісу, він підтримав фран
цузьке виробництво. Зрештою, 
фабрику білизни врятував ви
робник предметів розкоші 
LVMH (торгова марка Louis 
Vuitton. – Ред.). Що ж до Мон
тебура, то він хотів би, щоб під
приємства не «переїжджали»  
навіть у межах самої Франції. Не
щодавно він теж гучно протесту
вав, коли туристична мережа 
Kawan Villages, яка переживає за
раз нелегкі часи, спробувала пе
ренести свої кемпінги з Бургундії 
на південний схід країни, а разом 
із ними забрати й усіх працівни
ків.

Тепер же новий уряд самою 
лише риторикою не обмежу
ється. Міністр праці Мішель Са
пен пообіцяв зробити скоро
чення робітників таким дорогим 
для компаній, що їм не захо
четься йти на такий крок. 
Штрафні санкції буде покладено 
на ті підприємства, які звільня
тимуть працівників і при цьому 
все ще виплачуватимуть диві
денди. Планується й інша хит-
рість: змушувати компанії прода
вати фабрики й заводи (мож
ливо, разом із брендами, які там 
випускаються) конкурентам, але 
не закривати їх.

Але уряд намагатиметься об
межити дію ринкових сил. Багато 
компаній на час виборів відклали 
плани реструктуризації, щоб 
уникнути трудових конфліктів. 
Проте зараз над країною нависла 
лавина скорочень і звільнень. 
Впливове об’єднання профспілок 
Франції «Загальна конфедерація 
праці» (Confédération Générale du 
Travail) попередило, що під за
грозу потрапили аж 45 тис. робо
чих місць: компанії на зразок PSA 
Peugeot-Citroën, чиї продажі авто
мобілів продовжують падати, або 
мережі роздрібної торгівлі 
Carrefour, яка теж переживає не 
найкращі часи, збираються урі
зати витрати. Деякі фірми мо

Адью, Франціє!
У Парижі новий уряд соціалістів починає серію ризикованих 
експериментів у бізнесі
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жуть розоритися, якщо їм не доз-
волити зменшити видатки.

Навряд чи соціалістам 
удасться досягти небувалих успі
хів у відверненні масових звіль
нень, але навіть мимохіть їм 
може дуже добре вдатися інше: 
перешкодити створенню нових 
робочих місць. Серед найпопу
лярніших обіцянок виборчої 
кампанії соціалістичної партії 
було оподаткування прибутків 
понад €1 млн на рівні 75%. Але 
навряд чи наслідки цього кроку 
викличуть такий самий захват. 
Деякі великі компанії перенесуть 
бізнес або керівництво ним за 
кордон, аби захистити своїх топ-
менеджерів від згаданого по
датку. Це спонукатиме їх інвесту
вати і створювати нові робочі 
місця за межами власної країни. 
Іноземні керівники верхньої 
ланки з-за кордону й так вже не 
хочуть працювати у французьких 
компаніях. А новий додатковий 
податок на дивіденди ще більше 
роздратував діловий світ.

ПРи ВиХОДІ ГАСІТь СВІТЛО
Париж гуде чутками про по
спішні переїзди. Група виробни
ків предметів розкоші PPR, яка 
володіє торговельними марками 
Gucci та Yves Saint Laurent, ні
бито планує перенести все прав
ління до Лондона вже цього літа. 
Ще подейкують, що Technip 
(одна з провідних світових ком
паній у сфері інжинірингових і 
проектно-будівельних послуг у 
нафто- і газовидобувній галузі) 
має також ось-ось перенести 
свою штаб-квартиру за Ла-
Манш. (У PPR відмовилися ко
ментувати цю інформацію, а в 
Technip заявили, що наразі жод
них переїздів не планують.) До 
того ж одного з французьких 
парламентаріїв розлютила дана 
британським прем’єр-міністром 
Девідом Кемероном обіцянка 
«простелити червону доріжку» 
французьким компаніям, які за
хочуть заховатися від нового по
датку на туманному Альбіоні.

Але найважливіші наслідки 
таких захмарних податків будуть 
менш очевидними принаймні, 
спочатку. Відомий французький 
підприємець Марк Сімончіні 
один із небагатьох, хто відкрито 
засудив нові кроки влади. На
віщо комусь відкривати бізнес, 
робити інвестиції і досягати 
успіху в країні з одним із найваж
чих податкових тягарів у світі? 

Таке питання недавно прозву
чало з вуст Сімончіні.

Податки – не єдина загроза 
заробіткам топ-менеджерів. Не
щодавно французький міністр 
фінансів П’єр Московічі оголо
сив, що «стеля» окладів для ке
рівників компаній, у яких кон-
тро льний пакет акцій належить 
державі, не перевищуватиме 
€450 тис., тобто буде приблизно 
удвадцятеро вищою від платні 
некваліфікованого робітника. 
Без сумніву, за ходом французь
кого експерименту з цікавістю 
слідкуватиме весь багатий світ. У 
деяких випадках він призведе до 
зменшення окладів на 70%. З ча
сом якість управління цими дер
жавними фірмами, які за останнє 
десятиліття стали професійні
шими, неминуче погіршиться. 
Управлінці на кшталт Ґійома 
Пепі, президента національної 
залізниці SNCF, без проблем зна
йдуть собі керівну посаду де за
вгодно в своїй галузі. А невдовзі 
очікують і заходів щодо обме
ження заробітних плат і на по
вністю приватних фірмах.

Більшість провідних фран
цузьких бізнесменів не вважа
ють, що уряд спеціально обрав їх 
своєю мішенню. Вони переко
нані, що мотиви керівництва 
суто політичні, а соціалісти про
сто не розуміють, якої шкоди за
вдадуть їхні плани (більшість мі
ністрів майже не мають досвіду в 
бізнесі). Крім того, запрова
дження 75-відсоткового податку 
необов’язково має відбутися: 
верховний суд Франції може ще 
цього року оголосити його не
конституційним.

І все ж «кити» французького 
бізнесу почасти самі винні в та
кому до себе ставленні. Майже 
всім досі було вигідне існування 
тісних зв’язків між французь
кими держслужбовцями найви
щого рівня і президентами най
більших компаній. Багато з них 
навчалися в тих самих престиж
них закладах, наприклад, Націо
нальній школі адміністрації, 
(Ecole Nationale d’Administration). 
Урядових чиновників регулярно 
влаштовують на роботу навіть у 
ті фірми, які не належать дер
жаві. А деякі президенти компа
ній згодом стають міністрами. 
Якби обидві групи не належали 
до однієї еліти і якби французькі 
компанії менше залежали від 
держави, вони б не так потер
пали від її примх. 



Ріо-де-Жанейро: переходимо до справи?

Ч
ому бізнес мовчить, коли його голос треба по
чути? За останні чотири роки це було лей
тмотивом багатьох західних держав під час 
аврального вирішення фінансових і еконо

мічних проблем.
Де стосунки між президентами компаній і політич
ними лідерами не зіпсувалися остаточно (як у Спо
лучених Штатах), там впадає в око відсутність біз
несу в життєво важливих дебатах про те, як можна 
створити нову, більш легітимну форму капіталізму 
на згарищі кредитної кризи.
Одна річ – коли лідери проблемних фінансових ін
ституцій шукають безпечного місця, намагаються 
вигадати нові бізнес-моделі замість тих, що не ви
правдали себе, й уникають питання про участь у 
прибутках, яке лежить в основі усього їхнього діа
логу з акціонерами. І зовсім інша – коли корпора
тивні очільники залишаються сторонніми спосте
рігачами, тоді як у них стійкий платіжний баланс, 
зростання ринків гарантує все ще великий потен
ціал для їхнього продукту, а безробіття серед мо
лоді й поглиблення нерівно
сті на ринках їхніх країн за
грожують глибокою соці
альною нестабільністю.
Вихід на політичну арену 
для президентів компаній і 
корпорацій (чи інших 
бізнес-керівників) ніколи не 
був позбавлений ризику. 
Але є три чинники, які пе
ретворюють таке рішення 
на питання необхідності, а не вибору.
Перше: змінюються сподівання, які суспіль
ство покладає на підприємництво, під впли
вом, з одного боку, політекономії режиму суворої 
ощадності, а з другого – технологічних інновацій. 
Згори – через дедалі більший контроль держави 
й регулювання, спричинені непередбачуваною 
політикою та зменшенням держресурсів. Знизу – 
через появу історій про корпоративні практики і 
продукти в соціальних медіа, що набагато ефек
тивніше, ніж будь-які рекламні кампанії. А від 
власних працівників – через вимоги створити 
сприятливе професійне середовище, а це наба
гато більше, ніж просто вчасно подавати пла
тіжну відомість.
Друге: ми входимо в епоху конкурентного суверені
тету, яка приходить на зміну двом десятиліттям 
консенсусу стосовно загальнолюдських благ глоба
лізації, хоч би яким нерівним був її шлях. Верти
кальну інтеграцію державних і приватних інтересів 
на ринках як Заходу, так і третього світу дедалі час
тіше вважають перспективнішою для процвітання 
країни, ніж блага взаємозалежності. Для бізнесу це 
явно неоднозначна перспектива. Вона пропонує 
більшу державну підтримку в боротьбі за нові 
ринки й водночас лякає загрозою серйозніших пе
решкод для його продукту з боку держав, які хочуть 
захистити національного виробника. І якщо не біз
нес, то хто ж тоді боротиметься за ґрунтовану на 
правилах систему, яка дасть змогу приймати 

успішні ринкові рішення в умовах відкритої конку
ренції в цьому калейдоскопі глобальних ринків?
Третє: суспільний пакт, на якому останні 30 років 
трималося створення вартості ринкових економік у 
більшій частині світу, нині перебуває під загрозою. 
Арабське пробудження багато в чому якраз і визна
чалося порушенням пунктів цієї угоди між бага
тими й рештою населення, між молоддю і старшим 
поколінням, між освіченими й неосвіченими. Для 
того аби тривало «китайське економічне диво», не
обхідно, щоб розподіл державного капіталу й на
далі визначали інтереси країни, а не особисті ви
годи окремих осіб у привілейованому становищі. 
А в охоплених кризою західних країнах разюче 
зростання економічної нерівності в поєднанні зі 
стрибком довготривалого безробіття серед молоді 
створило клас «низів суспільства», для якого бізнес 
ризикує стати ворогом.
На скликаному ініціативою Глобального договору 
ООН у Ріо-де-Жанейро корпоративному форумі зі 
сталого розвитку «Ріо+20», який відбувся 20–22 

червня, більш ніж тисяча ке
рівників компаній та інвес
торів зустрілися з представ
никами громадянського сус
пільства, вченими, мерами 
міст і урядовцями світового 
рівня. Конференція передба
чала понад сто засідань, 
присвячених шістьом голо
вним темам порядку ден
ного «Ріо+20»: енергії та клі

мату, водним ресурсам і екосистемам, сіль
ському господарству і продовольству, соціаль
ному розвитку, урбанізації та розвитку міст, еко

номіці й фінансам.
Замість того щоб наголошувати на неминучій не
ефективності й абсурдності таких конференцій, 
керманичам бізнесу краще зосередитися на потен
ціалі форуму в Ріо для поновлення глобального об
говорення й допомогти заповнити небезпечний 
ваку  ум популізму та протекціонізму, від якого біз
нес може найбільше потерпіти.
Чекати, поки держава все виправить, – це для під
приємців не вирішення й не відмовка, якщо вони 
хочуть виправдати дедалі більші очікування, що на 
них покладені.
Їм не потрібно, щоб держава вказувала, чи варто 
належним чином ставитися до працівників і як 
саме це робити, чи вкладати гроші в місцеві гро
мади або допомагати ширшим верствам суспільної 
тканини, з якої вони беруть як своїх клієнтів, так і 
працівників. Вони можуть – і повинні – робити все 
це самі.
Ось у чому полягає справжня проблема стійкого 
розвитку для бізнесу. Ніщо не зможе захистити 
останнього від наслідків порушення суспільного 
договору, необхідного для саме такого стану лібе
рального капіталізму, і ширший розвій буде бла
гом для всіх. Час світовому бізнесу вийти на арену, 
і Ріо – саме те місце, де це можна зробити. 
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У ТЕНЕТАХ НЕПРАВДи
Соціальний психолог про причини брехні та обману і їхнє значення 
в бізнесі

C
уперечки через контракти 
рідко закінчуються дра
мою в суді. Але битва між 
телекомпанією BSkyB та 

розробником програмного за
безпечення Electronic Data Ser -
vices (EDS) стала винятком. Ад
вокат телевізійників Марк Го
вард провів перехресний допит 
керівника EDS Джо Ґалловея, 
щоб дізнатися про його освіту 
(ступінь магістра бізнес-адмі -
ністрування, здобутий у Кон -
кордія-коледжі на Віргінських 
островах, США). Топ-менеджер 
тепло згадував подробиці своїх 
студентських буднів – від корпу
сів вишу до тих довгих годин, 
коли він, стікаючи сьомим по
том, гриз граніт науки. Через 
кілька днів Говард надав суду 
диплом MBA, виданий на ім’я 
його песика тією самою конто
рою зі штампування документів 
про вищу освіту. Велемудрий 
шнауцер заробив навіть кращі 
бали, ніж керівник EDS.

Люди завжди брехали й ду
рили інших. А бізнесмени, мож
ливо, найдужче – опитування 
американських старшокурсни
ків показало: 56% майбутніх во
лодарів ступеня МВА зізналися, 
що вдавалися до обману впро
довж попереднього року, тоді як 
серед інших напрямів цей по
казник становив 47%. Циніки 
навіть не здивуються, що люди в 
краватках часом позичають у 
сірка очі – згадайте скандал із 
компанією Enron. Чимало керів
ників вищої ланки прикрашали 
інформацію щодо своєї освіти: 
нещодавно Скотт Томпсон саме 
через це втратив посаду вико
навчого директора Yahoo!..

БРЕХНя 
(І БРЕХЛиВІ БРЕХУНи, 
яКІ її ПОШиРююТь)
Утім, покарання за нечесність 
стає дедалі суворішим. Прийня
тий 2002 року в США закон Сар
бейнса – Окслі передбачає кри
мінальну відповідальність гене
ральних і фінансових директо
рів компаній за подання недо
стовірної грошової звітності. 

Множиться кількість груп, які 
домагаються притягнення до 
суду компаній за порушення за
конодавства, – від активістів-
акціонерів до громадських орга
нізацій. Інтернет постійно фік
сує у своїй хроніці грішки окре
мих осіб (а відтак спробуйте ли
шень зробити, щоб про вас забув 
Google). І дедалі більше людей 
не довіряють бізнесу через скан
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ЛюДи ШВиДШЕ СХиЛьНІ 
БРЕХАТи й ОБДУРюВАТи, 
яКЩО ТАК САМО ЧиНяТь 
ІНШІ

У ТЕНЕТАХ НЕПРАВДи
Соціальний психолог про причини брехні та обману і їхнє значення 
в бізнесі

дали й порушені обіцянки. На
віть дрібний обман може дорого 
коштувати фірмі: суддя сказав, 
що пан Ґалловей має «диво
вижні здібності до нечесності»; 
згодом компанія BSkyB отри
мала відшкодування збитків об
сягом у $320 млн.

Але бізнесмени мало замис
люються по-серйозному про не
чесність у веденні справ. Зазви
чай керівники компаній вірять 
у дві старі як світ речі. Перше – 
що є чітка лінія між добрими і 
гнилими яблуками, й робота 
керівника – позбутися остан
ніх. А друге – що люди брешуть, 
коли мають відповідні стимули 
й немає належного контролю, 
тож керівникам слід подбати, 
щоб покарання було невідво
ротним і швидким.

Нова книга Дена Аріелі 
«(Чес  на) правда про нечес
ність» може оживити цю дис
кусію. Автор – соціальний 
психолог, який багато років 
вивчає психологію обману. Ще 
він викладає в бізнес-школі 
імені Фукуа при Дюкському 
університеті. У нього немає 
часу на звичайні непотрібні 
припущення. Він доводить, що 
обдурювати схильна явна біль
шість людей. А ще стверджує, 
що їм більш до вподоби робити 
це від імені інших осіб, ніж від 
власного. Зазвичай у людині 

борються два протилежні по
чуття. Вона відчуває повагу до 
себе. Проте водночас хоче ви
грати від невеличкого обману, 
надто коли це підтверджує її 
думку, ніби вона розумніша 
або ж її більше цінують, ніж 
насправді. Вона примирює дві 
ті емоції махлюванням, дода
ючи кілька зайвих балів до 
тесту самостійної перевірки 
свого IQ або «забуваючи» вки
нути кілька монет у скриньку 
для добровільної оплати яко
їсь послуги.

Скільки саме обману по
трібно, залежить від обставин. 
Люди швидше схильні брехати 
й обдурювати, якщо так само 
чинять інші або якщо член чу
жої соціальної групи (напри
клад, студент у футболці з емб
лемою університету-суперника) 
відкрито порушує встановлені 
правила. Вони з більшою імо
вірністю вдаватимуться до око
замилювання й нечесності за 
кордоном, ніж у своїй країні. Чи 
під час використання електрон -
них, а не справжніх грошей. Або 
навіть якщо вони свідомо но

сять підробні, а не справжні 
сонцезахисні окуляри від Gucci. 
Вони швидше обдурюватимуть 
і брехатимуть, якщо їм колись 
допекла жертва їхнього обману: 
компанії, які змушують клієн
тів спілкуватися лише незруч
ною голосовою поштою, часто 
стають мішенню. А ще люди 
схильні порушувати власні пра
вила, якщо перед тим провели 
день, витримавши всі спокуси. 
Наприклад, хто сидить на дієті, 
часто відривається після цілого 
дня утримання від улюблених 
смаколиків.

Аріелі зазначає, що 
успішні торгові 
п р е дс т а вн и к и 
прекрасно зна

ють про це й без 
його лекцій. Покупці лю

блять вважати себе розумними, 
але водночас їм до вподоби не
величкі хабарі. Го  лов  не – пере
конати їх, що приманка – це не 
давання «на ла  пу». Тому пред
ставники фармацевтичних ком
паній так полюбляють підлов

лювати лікарів на пропозицію 
провести лекцію в гольф-центрі 
або проспонсорувати їхню стра
шенно важливу наукову роботу. 
Медики, звісно ж, гадають, ніби 
їхнє рішення з цього приводу 
продиктоване виключно турбо
тою про благо пацієнтів; на
справді вони, можливо, вводять 
в оману себе й дурять хворих. 
Торгові представники теж за
прошують секретарок з офісів 
на шикарні обіди, оскільки 
саме ці вірні сторожі вирішу
ють, чи допускати їх до керівни
цтва.

Що ж робити з нечесністю? 
Сувора кара не діє, адже спо
чатку обманщика потрібно зло
вити. Весь фокус у тому, як на
вчити людей стежити самими 
за собою, щоб їм стало важче 
виправдовувати й мотивувати 
свої гріхи. Наприклад, профе
сор Аріелі виявив, що люди за
звичай менше схильні до об
ману, коли, приміром, перед ви
конанням тесту дати їм почи
тати десять заповідей, або коли 
перед заповненням податкової 
декларації вони мають підпи
сати декларацію про чесність. 
Інший прийом – заохочувати 
клієнтів контролювати реаліза
торів та пос  тачальників: ін -
тернет-аук  ціон eBay різко змен
шив нечесні практики, давши 
змогу покупцям виставляти 
рей  тинг продавців.

Що ж, сподіватимемося, ці 
старі трюки спрацюють. Але 
люди – це істоти, наділені над
звичайним талантом обходити 
правила, навіть ті, які вони вста
новлюють самі для себе. Та й 
нові технології відкривають 
ширші можливості для обману: 
просто погляньте на всю пошту, 
яка просочується через ваш 
спам-фільтр. Понад те, лінія, що 
розділяє успішний обман і 
успішне обслуговування клієн
тів, не завжди чітка: недарма ж 
промислові гіганти ХІХ століття 
дістали прізвисько «баронів-
гра  біжників». Великі підпри
ємці досягають успіху завдяки 
тому, що ламають старі правила 
й ідуть за шаленими мріями. Ве
ликі продавці незмінно прикра
шають істину. Тож у професора 
Аріелі та його студентів ще довго 
не бракуватиме матеріалів для 
нових книжок. 

© 2012 the economist Newspaper 
Limited. All rights reserved
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В
ідсутність усмішок у пере
хожих на вулиці – перше і 
найпоширеніше враження 
іноземців від українців 

(див. Тиждень, № 25/2012). 
Чи свідчить тотальний брак по
зитивних емоцій на обличчі про 
психологічні проблеми людей? 

Наші співгромадяни значно 
частіше стали звертатися по до
помогу до професійних психоло
гів, констатують фахівці. Здебіль
шого скаржаться на стреси, жит
тєві травми, страхи, фобії та де
пресії. Не оминають їх і вікові 
кризи. «Знаєте, що найбільше 
лякає? Усі проблеми дуже часто 
пов’язані з поганим ставленням 
до себе, невпевненістю в собі, 
хворобливою залежністю від чу
жої думки, нерішучістю», – зау
важує психолог, психотерапевт, 
керівник центру «Аматей», член 
Міжнародної асоціації позитив
ної психотерапії Надія Стеклова. 
Психолог Наталя Шевченко за
значає, що більшість її клієнтів 
описують свої проблеми майже 
одними й тими самими словами: 
«Я не знаю, що мені робити». 
Стосується це і сімейних конфлік
тів, і робочих, і депресивних ста
нів окремої особистості.

МЕЖА «НОРМАЛьНОСТІ»
Дізнатися, скільки українців не 
знають, що робити з відсутністю 
сенсу життя, а скільки – з невда
лим шлюбом, неможливо. Офі
ційних даних немає. Їх бракує на
віть щодо серйознішої пло
щини – психічних захворювань. 
«Статистика з об’єктивних при
чин не дає змоги оцінити відпо

відні реалії, – підкреслює Семен 
Глузман, президент Асоціації 
психіатрів України. – Напевно, 
частота цих захворювань не від
різняється від такої в решті світу. 
Суттєва відмінність нашої країни 
від більшості цивілізованих – по
ширення алкоголізму й наркома
нії та пов’язаних із ними психіч
них розладів. Однак фактично ця 
серйозна проблема і далі ігнору
ється державою». 

Психолог Володимир Селі
ванов теж підкреслює, що алко
голізм, який певною мірою є на
слідком депресії, – дуже гостра 
проблема. Як і анорексія. «Дів-
чата вважають себе товстими, 
хоча мають вигляд скелетів, – 
пояснює він. – В Україні це по
силено масовою культурою, яка 
пропагує певні стандарти фі
гури, раніше таке явище в нас не 
було поширене. Анорексія не
безпечна для життя. То само
знищення».

Загалом згубними можна на
звати будь-які психологічні проб -
леми, необов’язково пов’язані з 
відмовою від їжі. Адже вони мо
жуть впливати на виникнення ті
лесних захворювань. Першою на 
такі негаразди реагує сер цево-
судинна система. Не залиша
ються осторонь і ендокринна, і 
дихальна… «Інфаркти, бронхіаль-
 на астма, цукровий діабет тощо 
можуть бути наслідками душев
них негараздів, – підкреслює Се
ліванов. – Усе це група так званих 
психосоматичних захворювань. 
Їх в Україні чимало».

Якщо ж психічний стан не 
призводить до погіршення само
почуття фізичного – усе від
носно. «Професор психіатрії, мій 
учитель, з приводу згаданих 

Чому українці  
не усміхаються
Психологічні проблеми наших співвітчизників 
походять від терплячості, «захисної реакції» на 
ситуацію в країні та невміння отримувати 
задоволення від життя

Автор: 
Валерія Бурлакова

Викривлені 
пріоритети
«У масовій свідо-
мості сучасних 
українців поміж 
найважливіших 
якостей, що за-
безпечують жит-
тєвий успіх, дуже 
високо цінуються 
(після хорошого 
здоров’я – 
41,2% – та інте-
лекту – 39,2%) 
наявність впли-
вових родичів і 
друзів (відпо-
відно 37,2% і 
27,8%), вміння 
іноді йти в обхід 
закону (33,8%), 
походження із 
сім’ї з високим 
соціальним ста-
новищем 
(29,3%)», – пише 
соціолог Наталя 
Соболєва в до-
слідженні Інсти-
туту соціології 
НАНУ «Україн-
ське суспільство. 
20 років неза-
лежності. Соціо-
логічний моніто-
ринг». Водночас 
наші співгрома-
дяни вважають, 
що для успіш-
ності в розвине-
них країнах За-
ходу потрібні ви-
сокий інтелект та 
здібності 
(62,9%), якісна 
освіта (53,2%), а 
також чесність і 
принциповість 
(33,4%).
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вище захворювань казав: межа 
між здоровою людиною і хворою 
діалектична. Тобто це філософ
ське питання», – пояснює Селі
ванов. Стосується таке визна
чення і проблем психологічних. 
Орієнтиром має бути лише вну
трішній стан особи: чи ком
фортно їй жити, чи здатна вона 
радіти, ставити цілі, нормально 
взаємодіяти з іншими людьми.

ХВОРОБи ДЕРЖАВи
«Значна кількість українців не 
впевнені у своєму майбутньому, – 
переконаний Семен Глузман. – 
Не здатні знайти гідну роботу, 
перебувають у стресі під час від
відування хамів-чиновників, не 
можуть безплатно (та й платно, 
на жаль) отримати необхідну їм 
медичну допомогу, відчувають 
втому, апатію, роздратування 
тощо». Саме вони становлять 
українське суспільство, є його 
частиною, підкреслює психіатр: 
«Але ці люди не хворі. Їхня реак-
ція – реакція нормальних людей 
на ненормальну, хвору державу. 
А недуги останньої таблетками 
не лікуються. Тут єдино можливі 
ефективні засоби – активна гро
мадянська позиція, обдумана, 
зважена участь у виборах».

Те, що позитивні чи нега
тивні очікування стосовно долі 
держави (див. «Нарощування 
темпів песимізму») познача
ються й на ставленні наших спів
вітчизників до власного майбут
нього, підтверджує і соціологія. 
За результатами дослідження Ін
ституту соціології НАНУ «Укра
їнське суспільство. 20 років неза
лежності. Соціологічний моніто
ринг», починаючи з 1999-го на
дія на добре майбутнє України 
була притаманна більшості гро
мадян. Однак 2011-го стався різ
кий спад позитивних настроїв, 
натомість посилилася тривога, а 
згадану надію зберегла лише 
третина людей. Такі тенденції 
дзеркально відображені у відчут
тях українців щодо власної долі: 
страх і песимізм у 2011-му зросли 
разом із переживаннями за кра
їну, а впевненість та оптимізм 
стосовно і власного життя, і 
життя країни зменшилися. Зо
крема, у 2010 році 58,8% людей 
сприймали своє майбутнє з на
дією, а 2011-го їхня кількість ста
новила лише 43,8%. Водночас 
частка тих, хто відчував страх за 
власну долю, за цей період 
зросла з 12,9% до 21,5%.

ВиЖиВАННя яК 
НАЦІОНАЛьНА ІДЕя
Властива українцям терплячість 
пояснюється тим, що протягом 
багатьох століть головним їхнім 
завданням було виживання. 
«Наш північний сусід мав ідеї 
підкорення, розширення, ство
рення імперії, звичку «рятувати 
світ». Та росіяни досі всіх «ряту
ють», наприклад, чеченців, – по
яснює Селіванов. – А ось в Укра
їні все було пов’язано з необхід
ністю вижити. Тут татари, там по
ляки, ще десь москалі… Вона ро
бить особистість терплячою. Зо
крема, й у стосунках, адже, щоб 
вистояти, потрібно гуртуватися, 
підтримувати зв’язки з іншими 
людьми. Навіть формування 
пари завжди має якусь мету, за
вдання».

Саме потреба вижити нерідко 
заважає нашим співгромадянам 
піти від чоловіка чи дружини. А 
вітчизняна модель родини поши
рюється й на інші аспекти життя, 
приміром, на ставлення до влади. 
«Вони такі-сякі, але ми терпимо. 
А що вдієш? Нічого! Ну така дру
жина. Ну таке керівництво…» – 
цитує типові відповіді своїх клі
єнтів Селіванов. Нездорова терп
лячість не дає змоги людині роз
виватися, йде пліч-о-пліч зі стра
хом змін, боязню взяти на себе 
відповідальність.

Чому ж нічого не змінюється 
з появою нових поколінь, яким 
уже не потрібно виживати? «На
слідуються не біологічні чин
ники, а психологічні форми сто
сунків, які впродовж кількох 
генерацій лише поглиблюють-
 ся», – пояснює пані Стеклова. 
Хоча психологічні моделі в різ
них регіонах нашої країни мо
жуть різнитися. «Погляньте на 
львів’янина та донеччанина – це 
ж різні люди, – підкреслює Воло
димир Селіванов. – Донечча-   
нин – більш російський тип. Про
стий, відкрита душа, прямий, 
агресивний. Львів’янин витонче
ніший і закритіший».

Помилкою було б сказати, що 
українці не можуть жити дружно 
саме через свої психологічні від
мінності. Однак деякі причини 
поганих відносин Сходу й Заходу 
теж можуть приховуватися «не 
в сортирах, а в головах». Це, 
наприк  лад, внутрішня потреба 
мати ворога. Його наявність 
може бути вигідна не тільки полі
тикам, адже протистояння з ки
мось певною мірою «полегшує» 
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життя й деяким людям. Якщо є 
супротивник, якого можна звину
ватити у всіх проблемах: особи з 
іншим кольором шкіри чи з ін
шого регіону, це все спрощує, до
помагає знайти сенс життя, пояс
нити собі причини негараздів і 
навіть віднайти підтримку. «По
гляньте на групи расистів чи ра
дикальних націоналістів, – ра
дить Селіванов. – Вони «щільні» 
всередині відносно світу, який їх 
оточує, більшою мірою, ніж зви
чайні громадяни, стоять горою 
один за одного. Тому що є ворог. 
Під час війни людина починає 
більше цінувати своїх». До того ж 
відмінності між представниками 
різних регіонів влас  тиві прак
тично кожній країні. 

ПОХМУРІСТь яК ЗАХиСТ
Проте навіть психологічні від
мінності між вихідцями з різних 
регіонів – це теоретичне уза
гальнення. Трапляються ж льві-
в’я  ни з відкритою душею чи 
витончені донеччани. Є речі, 
спільні для всієї країни, як-от 
брак усмішок, про що чимало 
було сказано напередодні та під 
час Євро-2012.

Похмурі перехожі – невро
тичний захист, пояснюють пси
хологи. А що як інша людина 
хоче мене обдурити, обікрасти, 

образити, посміятися? Щоб цьо-
 го не сталося, потрібно завжди 
бути готовим до агресивної пове
дінки оточення, мати серйозний 
вираз обличчя, бути підозрілим. 
Певною мірою це пояснюється 
високою криміногенною ситуа
цією в країні. «В Амери  ці, що по
казана у фільмі «Банди Нью-
Йорка», теж не всміхались, як те
пер», – порівнює пан Селіванов. 

На щастя, підозрілість укра
їнців не переросте в епідемію 
психічних розладів. «У середині 
XX сторіччя в соціолого-психі-
атричному дослідженні було 

доведено: частота захворювання 
на шизофренію – досліджували 
саме цю недугу – не залежить 
від тривалості світлового дня, 
температури довкілля, харак
теру їжі тощо, – розповідає Се
мен Глузман. – Не впливають на 
поширення психічних хвороб й 
особливості політичного режи-
 му в країні: деспотія, демократія 
тощо». 

Проте на поведінці та психо
логічному стані суспільства, без
перечно, позначаються стерео
типи. Не всміхаємося ми ще й 
тому, що маємо хворобливе став
лення до частини життя, по в’я-
заної з отриманням задоволення. 
«Делу – время, потехе – час», – 
цитує російське прислів’я Воло
димир Селіванов. – Є (поширена 
поміж наших співвітчизників. – 
Ред.) думка, що задоволення – це 
не дуже добре. Наприклад, ро
бота – то каторга, там потрібно 
гарувати, а не насолоджуватися. 
Скажіть комусь «мені кайфово на 
роботі» – не зрозуміє!»

До болю стара істина: хочеш 
змінити світ – почни із себе. До
речна вона і для українців. «Сус
пільство має розірвати зачаро
ване коло і вийти на новий виток 
розвитку, – впевнена Надія Сте
клова. – А він можливий лише 
тоді, коли окрема особистість бу-
де готова до сприйняття нової ін
формації, матиме бажання змі
нювати свої звички та уста
новки».

Потрібно вчитися не тер
піти жахливі особисті стосунки 
чи погану владу. Не соромитися 
всміхатися на вулиці. Не боя
тись отримувати задоволення від 
кожного дня. Жити, а не вижи
вати. 

ПОХМУРІ ПЕРЕХОЖІ – 
НЕВРОТиЧНий ЗАХиСТ. А ЩО 
яК ІНША ЛюДиНА ХОЧЕ 
МЕНЕ ОБДУРиТи, ОБІКРАСТи, 
ОБРАЗиТи, ПОСМІяТиСя?
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Надія

Тривога

Страх

Оптимізм 

Розгубленість

Безвихідь

Байдужість

56,5       51,4 55,8       58,8  61,2       50,7 56,4                     35,5

48,3         46,0         33,2         46,9         24,4         34,4          29,1                       42,8

16,9          14,3          23,0                          33,8          25,5 25,1                        21,6

13,7          14,3 9,4           19,8 10,5         16,0 17,1                         22,6

 9,7           13,3  8,6          14,6           6,1            11,2         13,3                         20,3

 3,2            3,4           3,5            2,9            2,7           2,8           2,4                           5,9

20,7         23,5          15,1          22,8           8,1           11,0          16,4                        25,6

1999, %      2001, %  2002, %   2003, %  2005, %   2006, %           2010,%                     2011, %

58,8                         43,8

26,4                          36,1

12,9                         21,5

28,3                          27,5

12,1                            18,7

6,2                            13,4

2,0                             5,6

-

Почуття щодо
власного майбутнього

Почуття українців щодо майбутнього країни і власного

Нарощування темпів песимізму

Сума відсотків перевищує 100, тому що респонденти могли обирати кілька відповідей
За даними дослідження «Українське суспільство. 20 років незалежності. Соціологічний моніторинг»
Інституту соціолог� НАНУ

71,9% 74,7%

56,8%

42,0%

33,8%

33,6%

Безробіття Зростання цін 

Невиплати
зарплат і пенсій 

Зростання
злочинності 

Зупинки
підприємств

Голоду 

Чого найбільше бояться українці 
Індекс щастя
Щоб встановити задоволеність 
людей своїм життям, вчені з 
британського дослідного 
інституту New Economics
Foundation проаналізували 
їхню суб’єктивну оцінку свого 
існування, очікувану тривалість 
життя та рівень 
енергоспоживання в 151 країні 
світу. 

За даними New Economics FoundationЗа даними Інституту соціолог� НАНУ за 2011 рік

1. Коста-Ріка
2. В’єтнам
...
55. Грузія
...
99. Замбія
100. Україна
111. Судан
...
120. Литва
121. Росія 
...
150. Чад
151. Ботсвана
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Робін Гуд, Кармалюк, 
Залізняк та інші?

Н
езважаючи на всі попередження, вітчизняна 
влада легковажно не бере до уваги ті текто
нічні зміни, що відбуваються в нашому сус
пільстві. Ні для кого (крім керівництва?) не 

секрет, що найбільше розлючує українців тотальне 
беззаконня, яке панує в країні. Сьогодні в нас будь-
яку людину, що не має «даху» в органах влади, МВС, 
прокуратурі чи кримінальному світі (де саме прохо
дить межа між ними всіма, визначити дуже важко), 
можна елементарно позбавити квартири, машини, 
хати, земельної ділянки, бізнесу, свободи і навіть 
життя. Спрацьовує своєрідна «машина часу», що до
правляє до реалій XVII століття. Недаремно Збіґнєв 
Бжезінський казав, що сучасна Україна до болю на
гадує йому тодішню Річ Посполиту з її шляхтою і 
магнатами. У ті часи деякі гарантії мали лише вони, 
а решта могла розраховувати тільки на власну ша
блю, на об’єднання з такими самими бідаками, що 
перебували за межа  ми тогочасного правового регу
лювання.
Тектонічні зміни у свідомості українських мас поля
гають у тому, що від цілковитої апатії, зневіри і впев
неності, що правди в країні немає пересічні українці 
переходять до дієвої ненависті та самосуду. Коли у 
звичайному селі міліціонер Микола Симоненко по
чав поводитися як поміщик-кріпосник, знущаючись 
із мешканців, діючи як господар їхніх життів і доль, 
доведений до відчаю місцевий житель Віталій Запо
рожець вистрілив у деспота. Знайомий сюжет євро
пейської, зокрема іспанської, літератури. Великий 
драматург Лопе де Вега описав аналогічний випадок 
у знаменитій п’єсі «Fuente Ovejuna» («Овече дже
рело»). Там якийсь лицар ор
дену Калатрава зажадав реалі
зації давнього феодального 
права «першої ночі», себто 
права сеньйора провести 
першу шлюбну ніч із нарече
ною свого кріпака. Тамтешні 
селяни, які були озброєним 
народом і брали участь протя
гом століть у Реконкісті (відво
ювання іспанських земель у маврів та арабів), 
спочатку здивувалися, а потім убили нахабу. 
Коли про це доповіли королю, він визнав їхні дії 
справедливими. Але Україні під «омофором» Партії 
регіонів дуже далеко до феодальної Іспанії, і керів
ництво не захистило й не підтримало наших селян. 
Навпаки, вони виявилися в ролі колективного во
рога «регіональної» влади, яка негайно заходилася 
захищати міліціянтську корпорацію, що завжди 
права в будь-якому конфлікті з населенням. 
У Ніжині Чернігівської області засудили до великих 
термінів ув’язнення групу молодих людей, що само
стійно розпочали боротьбу проти місцевої наркома
фії, якій, на їхню думку, допомагала міліція. Цим 
хлопцям вдалося зробити те, на що не здатна офі

ційна правоохоронна система, – майже цілковито 
розгромити мережі торгівлі наркотиками у своєму 
місті. Їхню діяльність судова влада оцінила належ
ним чином – в’язницею. Наркодилери тепер знову 
зможуть почуватися вільно…
За всієї недовіри людей до суду, міліції, прокуратури 
суспільство все одно не може існувати без якихось їх
ніх аналогів. Хтось таки мусить виконувати ці функ
ції, бо вони є соціально необхідними за всіх обста
вин. І якщо наявні органи діють неефективно чи на
віть контрпродуктивно (приміром, дбаючи лише про 
свою корпорацію чи маючи зв’язки зі злочинним 
світом), то рано чи пізно обов’язково з’явиться 
якийсь замінник таких організацій. Те, що не пра
цює, неминуче буде змушене поступитися своїм міс
цем тому, що працює. 
Отже, цілком імовірно, що найближчими роками в 
нашій країні може з’явитися щось на кшталт пара
лельної поліції, паралельного суду, паралельних про
курорів тощо. Історія українського народу дає багато 
інформації для таких роздумів: коли влада перетво
рюється на антивладу, втрачаючи залишки функціо
нальної корисності для мас, скрізь, не лише в Україні, 
виникають певні громадські компенсатори.
Отже, ситуація доволі проста: або найближчим ча
сом відбудуться докорінні реформи судів, МВС, про
куратури і самої влади як такої, або розпочнеться 
соціально-правова творчість українського народу, 
виникатимуть самоврядні «міні-держави» розміром 
із село чи район, створюватимуться всілякі управлін
ські структури, що не передбачені Конституцією. А 
всі ці Робін Гуди, Кармалюки і Залізняки, прой

шовши певний період своєї ді
яльності, інстинктивно відчу
ють потребу об’єднатися з ін
шими, такими, як вони. І цей 
процес відбуватиметься поза 
партіями, поза депутатами, 
поза офіційною владою.
Цей вулкан уже близький до 
виверження… Українці де
далі менше очікують резуль

татів від петицій, хартій, звернень до началь
ства, поступово наближаючись до ідеалу пря

мої дії, що допоможе змінити кричущо несправед
ливий устрій країни. І знову та сама дилема: ре
форми згори чи революція і повстання знизу? Ни
нішня влада, як показали два останні роки, не 
здатна на справжні реформи правоохоронної та су
дової системи, оскільки така потребує радикальних 
змін цілої політичної системи країни, найглибших 
основ державного устрою, ліквідації олігархату й 
послідовної демократизації, у результаті якої чи
мало нинішніх фігурантів мають стати експонатом 
архіву національної історії або підручників з кримі
налістики. Тому вона приречена на очікування Ро
бін Гуда, Кармалюка і Залізняка… 

І ЗНОВУ ТА САМА 
ДиЛЕМА: 

РЕФОРМи ЗГОРи  
Чи РЕВОЛюЦІя  

І ПОВСТАННя ЗНиЗУ

Автор:  
Ігор Лосєв

2–6 липня
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

|| Київ (вул. Лисенка, 3):
3 липня, 18:00 – Книгарня «Є» та видавництво «Ярославів Вал» 
запрошують Вас на презентацію книжки Григорія Гусейнова 
«Повернення в Портленд».
5 липня, 18:30 – журнал «Український тиждень» та Книгарня «Є» 
запрошують Вас на зустріч із Девідом Кремером – президентом 
організац Freedom House (США).

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
5 липня, 18:00, 4-й поверх – «Важливі книги»: огляд книжкових 
новинок.

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
3 липня, 18:00 – Книгарня «Є» та МГО «Акорд» запрошують Вас 
на практичний семінар «Я вмію розмовляти!».

Із повним переліком заходів та його можливими 
змінами ви можете ознайомитися в Книгарні «Є» 
у вашому місті та на сайті book-ye.com.ua 
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Н
а порозі Нового часу єв
ропейська цивілізація 
ви  найшла цілу систему 
приладів, які тоді на

звали філософськими інстру

ментами. Починаючи від мі
кроскопа і телескопа аж до фо
тографії у ХІХ столітті. В епоху 
формування націй Київ пере
творився на столицю худож
ньої світлини в Російській імпе
рії, осередок цілої когорти та
лановитих фотографів: від май
стрів дагеротипу до митців 

Філософський інструмент 
Данила Демуцького
Радянська влада нагородила українського кінооператора трьома 
арештами, висилкою, тюрмою і Сталінською премією

Автор:  
Вадим  

Скуратівський
Тиждень продовжує серію публікацій про знакові 
постаті української історії, які, потрапивши в лещата 
державно-репресивної комуністичної системи, по-
стали перед життєвим вибором. Сьогодні розповідь 
про українського кінооператора Данила Демуць-
кого, який, незважаючи на свої досягнення у кінема-
тографі, зазнав сталінських репресій і був змушений 
коритися естетичним запитам радянської влади.  
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ДЛя ПАРАДЖАНОВА,  
яК, ЗРЕШТОю,  
І ДЛя ТАРКОВСьКОГО,  
ДЕМУЦьКий БУВ ПРОСТО 
ОПЕРАТОРСьКиМ БОГОМ

Першої світової. Тут був яки-
йсь особливий естетичний ін
стинкт, пов’язаний зі спогля
данням світу через «філософ
ські інструменти». Згодом услід 
за фотографією з’явився й кіне
матограф. А за ним  відбулося і 
формування київської опера
торської шко ли, одним із пред
ставників якої був Данило Де
муцький. 

НАРОД КРІЗь ПРиЗМУ КІНО
У кінооператорське мистецтво 
Данило Демуцький увійшов ін
дивідуально і дуже своєрідно: 
не тільки через фотографію, 
якою захопився ще в молодості 
(був учасником так званого ки
ївського арт-товариства, іме
нованого на честь французь
кого фотографа ХІХ століття 
Надара), а й у світоглядному 
пла ні.  

Батько Данила Порфирій був 
одним із представників україн
ського громадівського ру  ху, 
шлях  тич, лікар за освітою, все 
життя присвятив збору і ви
вченню українського фолькло-
 ру, створив сільський хор. Але 
рано чи пізно треба було поба
чити той народ, і не лише через 
народницьке малярство й укра
їнський пейзаж, і не тільки на 
фотографії, а й через кінемато
граф. 

Демуцький належав до тих 
митців, які долучилися до мис
тецтва кіно без особливих зу
силь, зовні ніби граючись. Він 
працював із Олександром До
вженком над першими його ла
бораторними стрічками «Вася 
реформатор», «Ягідка кохання». 
Згодом з’явився «Арсенал» 1929 
року. У цьому фільмі є надзви
чайно геніальні епізоди. Напри
клад, мчить поїзд без машиніста 
із солдатами Першої світової ві
йни, які від великих свобод 
втратили орієнтацію у світі. А 
закінчується це цілковитою ка
тастрофою. Цікаво, що 1985-го у 
голлівудському «Поїзді-утікачі» 
цей епізод і наступну катастрофу 
повторили японський кінемато
графіст та сценарист Акіра Куро
сава і режисер Андрон Конча
ловський, який шанував україн
ське поетичне кіно.

В іншому епізоді «Арсеналу» 
гине один із робітників-пов -
станців, і зимовим українським 
степом мчать його коні до рід
ного села. Пришвидшують їхню 
ходу ті, хто їх спрямовує окли

ками. І раптом тварини відпові
дають словами: «Чуємо, чуємо, 
хазяї наші!». Таких кіннотних 
погонь я не знаю у світовому кі
нематографі. 

У стрічці постає народ, що 
вітає Центральну Раду. Особ-

ливо вражає єпізод, коли уене
рівець після допиту рево лю-
ціо нера-робітника не зважу
ється його вбити, бо цей офіцер 

– інтелігент і, напевне, христия
нин. А ось робітник без будь-
яких вагань спокійно розправ
ляється з останнім. Тоді події 
1917–1920-х розглядали як кон
флікт і трагедію двох револю
ційних стихій: української та 
російської. І передав їх Данило 
Демуцький своєю оператор
ською роботою.

ПОЕТиЧНий ОКУЛяР
Влітку 1929 року в Яреськах на 
Полтавщині Демуцький разом 
із Довженком знімав «Землю». 
Хто тут геніальніший, ствер
джувати важко. Зрозуміло, що в 
кінематографічному процесі за
звичай передує режисер, а ви
разні зусилля кінооператора за
лишаються в тіні. Однак у 
фільмі «Земля» відбулася рід
кісна людська гармонія вели
кого режисера і великого опера
тора. Зокрема, славнозвісний 
епізод із героїнею, яка у відчаї 
без одягу кидається по хаті у 
всій своїй трагічній красі, – це 
зусилля не тільки Довженка, а й 
Демуцького.   

Окрім того, для свого філо
софського інструмента – ка
мери – Данило створив тут тех
нологію особливого окуляра, 
завдяки якому те, що постає на 
екрані, ніби проходить крізь лі
ричний поетичний сон, як 
певна внутрішня мова. Нічого 
подіб ного до тієї дивовижної 
експозиції Демуцького не мож-
 на пригадати у світовому мис
тецтві екрану.

Ці роботи вразили всю кі
нематографічну громадськість 
світу того часу і вражають у наші 
дні. Згадаймо манхеттенський 
фільм Вуді Аллена, де герой із 
героїнею, палко сперечаючись, 
виходять із якогось кінотеатру – 
і раптом ми бачимо на екрані 
афішу стрічки, яка їх вразила і 
викликала суперечку. То була 
«Земля» Довженка.

Саме після неї почалася 
драма українського режисера, у 
яку він втягнув за собою й опе
ратора Демуцького. Під дамо
клевим мечем сталінського че
кістського терору вони почали 
знімати фільм «Іван» про ра
дянську індустріалізацію і тех
нологічне приборкання Дніпра. 
У ньому майстерно відзнятий 
індустріальний пейзаж фантас
тично поєднаний з ліричним 
полотном головної річкової ар
терії України. Радянський ре

БІОГРАФІЧНА НОТА
Данило Демуцький народився 1893 року в селі 
Охматів на Черкащині у дворянській сім’ї. Закінчив 
у Києві гімназію, згодом юридичний факультет Уні-
верситету Святого Володимира. Працював фотогра-
фом, був співробітником журналів «Вестник фото-
графии» та «Солнце России». Пізніше співпрацював 
із театром «Березіль» Леся Курбаса. 1925-го його 
фотороботи отримали золоту медаль на Міжнарод-
ній виставці ужиткового мистецтва в Парижі. 1925 
рік – починає працювати на Одеській кінофабриці 
ВУФКУ завідувачем фотоцеху, знімає свої перші 
фільми з Олександром Довженком. 1932-й – пер-
ший арешт. 1934-й – другий арешт, висланий на по-
стійне проживання до Ташкента, працює на узбець-
кій студії хронікальних фільмів. 1938-й – третій 
арешт на 17 місяців. 1939-й – повертається до Києва. 
Помер 1954 року, похований на Байковому кладо-
вищі в Києві.
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жисер Сєрґєй Ейзєн штейн вва
жав ці зйомки найкращою пей
зажною операторською робо
тою, яку він бачив у всьому сві
товому кіно. 

Після закінчення праці над 
стрічкою «Іван» у дусі 1930-х ро
ків і режисера, і оператора вирі
шили фактично знищити. До
вженкові вдалося втекти з 
України до Москви (вже готу
вався його арешт). А ось Де
муцький не схотів покидати 
рідну Україну, яка залишалася 
джерелом його художницького 
життя і творчості.

ТОРТУРи й КІНОРОБОТи
Це скінчилося для україн
ського оператора особистою ка
тастрофою. У 1932-му його 
вперше арештували за абсо
лютно видуманим наклепом. А 
в 1934-му за такими самими не
правдивим звинуваченням в 

антирадянській діяльності від
бувся другий арешт, після чого 
була висилка до Середньої Азії, 
до Ташкента. Згодом йому вда
лося влаштуватися в узбецькій 
студії хронікальних фільмів, 
але 1937-го стався вже третій 
арешт. Жорстокі садистські до
пити, а далі тюрма, де впро
довж майже двох років він 
пройшов страшний і трагічний 
досвід радянського в’язня.

Розчавлений і спустошений 
після закінчення вироку, Де
муцький повернувся до Укра
їни, та почалася війна, і його 
знову повернули до Середньої 
Азії. 

Там, у Ташкенті, він працю
вав оператором для москов
ського столичного кінемато
графа, що перебував у евакуації, 
і багато зробив для станов
лення узбецького кіно. Най
краща його робота тих часів – 

«Пригоди Насреддіна». Блис
куче, з гумором і в точно орієн
тальному дусі він зняв фільм 
про походеньки відомого схід
ного персонажа – єхидну при
тчу про абсолютну нібито дав-
 ню владу тамтешньої тиранії. 
Ця стрічка стала однією з най
популярніших у радянському 
кінопрокаті тієї епохи.

На превеликий жаль, коли 
Довженко після війни напи- 
сав Демуцькому зворушливого 
листа, запрошуючи працювати 
разом в Україні, нічого з цього 
не вийшло. Ніколи в житті Да
нило більше не зняв жодного 
кадру з видатним українським 
режисером, хоча і мав таку на
дію, бо згодом повернувся до 
Києва. 

У повоєнні роки Демуць
кому довелося фільмувати про
пагандистський «Подвиг роз
відника» режисера Боріса Бар
нета, де йшлося про чекістську 
героїку, та військово-морську 
стрічку Володимира Брауна «У 
мирні часи». 

Справді серйозна робота тих 
часів – азійські епізоди у стрічці 
«Тарас Шевченко» Ігоря Сав
ченка. Майстерне подання краси 
тамтешніх ландшафтів й водно
час пекла каторжної солдатчини. 
Це можна вважати і відчуттям 
Тараса Шевченка, і страшним 
досвідом самого Де муцького-
в’язня. За цей твір кінооператор 
у 1952-му дістав Сталінську пре
мію першого ступеня.

Помер Данило Порфирович 
надто рано – у перші місяці від
лиги, 1954 року. Він не побачив 
подальших зусиль українського 
авангардного кінематографа 
від Параджанова до братів Іл
лєнків. Останні боготворили 
Демуцького, а для Параджа
нова, як, зрештою, і для Андрія 
Тарковського, він був просто 
операторським Богом. 

Є вкрай неоднозначні інтер
претації кінопродукції студії 
імені Олександра Довженка. 
Можуть бути критичні заува
ження з приводу семантики тих 
фільмів, нам багато чого може 
видаватися фальсифікацією, 
радянським пафосом, але пога
ної роботи з камерою в Києві у 
той час не було. Оператори 
пам’ятали про Демуцького. І 
сама його присутність в україн
ському та світовому кіноопера
торському обігу примушувала їх 
працювати з усіх сил. 

ОПЕРАТОРСьКІ 
РОБОТи
1926– «Вася-
реформатор», 
«Свіжий вітер», 
«Ягідка ко-
хання»
1927– «Два дні», 
«Примха Кате-
рини II», «Лісова 
людина»
1929– «Арсе-
нал»
1930– «Земля»
1931– «Фата 
морґана» 
1932– «Іван», 
«На великому 
шляху»
1936– «Киргиз-
стан» 
1937– «Країна 
весни» 
1942– «Сині 
скелі» 
1943– «Роки 
молоді», «На-
среддін у Бу-
харі» 
1945– «Тахір та 
Зухра» 
1946– «Пригоди 
Насреддіна»
1947– «Подвиг 
розвідника»
1950– «У мирні 
дні»
1951– «Тарас 
Шевченко»
1953– «Калино-
вий гай»
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ЕЛЕКТРОННий ФОРМАТ 
ЗДЕШЕВЛюЄ ПРОЦЕС 
ПУБЛІКАЦІї  
І НАДАЄ ДОДАТКОВІ 
ЗРУЧНОСТІ ДЛя ЧиТАЧІВ

З
а 1991-й у нашій країні було 
видано тільки 18 мовних 
словників, у 2011-му – 224 
друкованих одиниць. Здава

лося б, двадцятирічка піш    ла на 
користь українській лексикогра
фії та посприяла урізноманіт
ненню довідкових видань, якщо 
не брати до уваги той факт, що за
гальні наклади мовних словників 
порівняно з 1991-м зменшилися 
більше ніж удвічі (з 1,1 млн до 427 
тис. примірників). Невже укра
їнці почали рідше зазирати у 
словники, тоді як лексикографи, 
озброївшись комп’ютер  ними тех
нологіями, пришвидшили випуск 
книжок? Чи, можливо, користу
вачі перейшли на зручніші й 
часто безплатні електронні фор
мати?

ХАЛяВА ОНЛАйН
Якщо художня література ще три
матиметься паперу, то довідкові 
видання, на думку дослідників 
книжки, перейдуть виключно в 
електронний формат. Так, за да
ними виробників і розповсюджу
вачів електрон  них словників, 
кількість їхніх користувачів по
стійно зростає. Переваги оче
видні: швидкість пошуку, миттє
вий переклад, його альтернативи, 
озвучення, можливість розпочати 
дискусію відносно словникових 
статей чи стати їхнім співавтором. 

Проте навіть для користувачів 
електронних словників є два спо
соби: платити за якісніший кон
тент чи послуговуватися безко
штовним і часто неповним пуб -
лічним продуктом. Платні слов
ники мають чимало додаткових 
бонусів: відеоуроки для тих, хто 
вивчає мову, професійне озву
чення її носіями, системи запам’я-
 то  вування слів та багато іншого. 
Уже третій рік поспіль популяр
ності набирають і мобільні слов
ники, у яких найпривабливішими 
є функції розпізнавання незнайо
мих слів (незалежно від мови й 
шрифту) за допомогою фотока
мери й швидке отримання пере
кладу. Ті ж, хто не може собі до
зволити таку «розкіш», скачують 
піратські версії або ж користу

ються онлайн-ре сур  са  ми. Найза
требуваніші в уане  ті: «Google 
trans  late», «Словники України 
on-line», «Словопедія», «r2u»,  
«Lingvo  On li  ne», «Розум.нет» тощо. 
Але навіть за такий безплатний 
сир доводиться віддячувати. «Ми 
аналізуємо запити користувачів 
свого вільного словника, тенден
ції на ринку тих людей, які не хо
чуть платити за контент, таким 
чином вирішуємо свої завдан-
 ня», – розповідає Віталій Тищен-
 ко, генеральний директор IT-
компанії «Аbbуу Україна», яка з  
2004 року видала 14 електронних 
словників українською мовою.

ПОЛЕГШЕНА КАТОРГА
Пам’ятаєте, як Борис Грінченко 
бідкався з тисячами паперових 
карток і реєстрових слів, назива
ючи укладання словника каторж

ною працею? «Тепер кількатом
ний тлумачний словник ми мо
жемо описати лише однією фор
мулою», – ділиться здобутками 
директор Українського мовно-
інформаційного фонду НАНУ 
академік Володимир Широков. 
Виявляється, комп’ютер  ною лінг
вістикою в Україні цікавилися ще 
в 1990-х. Разом із професорами 
Марією Пещак і Віталієм Русанів
ським вдалося розробити модель 
лексикографічної системи, проте 
через брак фінансування втілити 
її програмно вдалося тільки 2001 
року в електронній версії тлумач
ного двадцятитомника. Пан Во
лодимир демонструє лінгвістичну 
програму, яка дає змогу структу
рувати кожне слово. Редакторові 
такої словникової статті потрібно, 
так би мовити, заповнити всі ніші 
для обраної лексеми: тлумачення, 
приклади, ілюстрації, відтінки, 
словосполучення, синонімічні ря-
ди тощо. До речі, до редагування 

можна в будь-який час поверну
тись, як і простежити, хто і коли 
вніс зміни. 

ЕНТУЗІАЗМ У МЕРЕЖІ
Є в Україні й ентузіасти лексико
графічної справи, які вкладають у 
неї власні кошти й ресурси. Ольга 
Кочерга, фізик-теоретик, пере
кладачка шістьох наукових кни
жок англійською мовою, виклала 
в мережу «Англійсько-україн сь-
ко-анг  лій  ський словник наукової 
мо  ви (Фізика та споріднені на у-
 ки)» – результат багаторічної 
спільної праці з Євгеном Мейна
ровичем. Така ідея виникла після 
того, як видавництво поставило 
на нього високу ціну. «Майже 1 
тис. грн за два томи! Із ниніш
німи зарплатами для науковців 
це недосяжна сума. Коли ми по
бачили, що словник вбивають ви
сокою вартістю, зробили елект-
рон ну версію», – пояснює своє рі
шення авторка. 

Іншим прикладом ентузіазму 
онлайн можна назвати діяльні-
сть «батьків» ресурсу «r2u», який 
сьо   годні дає змогу кожному оці
нити шедевр української лексико
графії – «Ро  сійсько-україн  ський 
академічний словник» за редак
цією Кримського і Єфремова. До
робок, над яким із 1926 по 1934 
рік працювали знавці своєї спра-
 ви, було заборонено, а останній, 
четвертий том знище  но ще на 
етапі видання. На думку багатьох 
сучасних мовознавців, саме він 
найбільше відповідає нашій мові. 
Бо пізніше вже стали виходити 
репресивні бюлетені з настано
вами про вилучення ок  ремих пи
томо українських морфем і лек
сем, після чого українська лекси
кографія постійно підганялася 
під російську. 

На жаль, паперовий варіант 
словника держава досі не спромо
глася видати, та виручили ті ж 
таки комп’ютерні технології і за
взятість кількох людей, після чого 
електронний варіант був безплат-
 но поширений на дисках серед 
охочих. Тоді й виникла ідея зро
бити книжку доступною для шир
шої аудиторії і викласти в мережі.  

Автор: 
Оксана 

Хмельовська

Лексикографія в e-форматі
В Україні щороку зростає кількість паперових словників,  
та дедалі більше читачів зазирають в електронні

Загальні наклади 
мовних словників 
порівняно з 1991м 

зменшилися 
більше ніж удвічі  

з  

1,1 млн 
до  

427 тис. 
примірників
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«Пізніше ми додали ще десяток 
ро сійсько-українських словників 
то го періоду, щоб показати повну 
картину й усунути прогалину від
сутнього четвертого тому. Хтось 
оцифровував, хтось сканував, 
надсилав свої зауваження, долу
чався до вичитування публікації в 
мережі», – розповідає один із мо
дераторів сайта Олександр Те
лемко. Паралельно виникла ідея 
публікації на базі «r2u» народ
ного словника, який би фіксував і 
пояснював новітні лексеми. Після 
того як від користувачів надхо
дить запит, на який немає відпо
віді в словниках, адміністратор 
сайта береться за укладання від-
повідної статті. Загалом до народ
ного словника додалося близько 
3,5 тис. нових статей. Зацікав
лення ресурсом «r2u» постійно 
зростає. Наприклад, мовознавець 
Лариса Масенко зізналася, що вже 
кілька років поспіль своїм студен
там радить відвідувати саме його.

ПІРАТСьКІ БАТАЛІї
Комп’ютерні технології полег
шили життя не тільки авторам і 
читачам словників, а й спраг  лим 
обійти авторські права. Деякі 
умільці примудряються ще й за
робити на краденому. «Диск інте
грованої лексикографічної систе-
 ми «Словники України» розпо
всюджуємо безплатно (най  час  ті    - 
ше люди надсилають нам за
явки). За кілька років він пережив 

10 перевидань, – показує найнові
ший примірник Володимир Ши
роков. – Але є такі користувачі, 
які продають наші диски. Ми їх не 
обмежуємо в цій «благородній» 
справі, може, вони щось заро
блять, коли ми не вміємо».

Проте не всі згодні замовчу
вати піратське «благородство». У 
мовних інституціях свого часу від
бувалося бурхливе обговорення 
словників-двійників радянського 
11-томного СУМу, яких із почат
ком незалежності та розквітом 
сканування несподівано побіль
шало на книжкових прилавках. 
Його черговим «клоном» мовоз
навці публічно назвали «Великий 
тлумачний словник української 
мови», що вийшов у видавництві 
«Перун» 2001 року. І це був лише 
перший скандал, адже згодом 
електрон  ну версію перунівського 
тлумача не поділили власники 
вже закритого ресурсу Slovnyk.net 
і згадана вище компанія Abbyу. 
Але якщо в перших були лише 
усні домовленості з директором 
видавництва, то Abbyу закріпила 
їх купівлею авторського права, що 
й стало головним аргументом у 
суді на її користь. Віталій Ти
щенко каже, що про творче копі
ювання «Перуном» радянської 
спадщини на момент купівлі прав 
на електрон  ний варіант не чув. 
На його думку, мовознавцям 
варто не тільки обурюватися, а й 
проводити відповідні експертизи: 

«Якщо довести плагіат, то автори 
радянського СУМу можуть спо
кійно подати позов на видав
ництво «Перун». Але з часу ви
ходу словника жодних позовів 
не було».

Несумлінність деяких сучас
них лексикографів Євгенія Карпі
ловська, доктор філологічних 
наук, завідувачка відділу лінгвіс
тики Інституту української мови 
НАН України, також пов’язує з 
розвитком комп’ю  терних техно
логій: «Словників начебто біль
шає, а їхня якість гіршає». Ши
роко розрекламований тлумач
ний 20-томник, згаданий вище, 
теж дістав на горіхи від мовознав
ців. На їхню думку, часто в ілю
страціях вказаний не конкретний 
автор, а просто написано: «з га
зет, з журналів, з наукової літера
тури», і під час прискіпливого ви
вчення виявляється, що багато 
прикладів взято просто з інтер
нету, а деколи й з російськомов
ного. На таку критику Володимир 
Широков реагує: «За все, що тут 
написано, ми відповідальні. Зро
зуміло, не до всіх слів дібрані ілю
страції з художньої літератури, бо 
треба брати і науковий, і конфе
сійний, і публіцистичний стилі, і з 
газет. Тому приклади беруться з 
різних джерел, щоб мова була 
представлена у всій її повноті».

ЛІНГВІСТиЧНий ДІАЛОГ
Сьогодні видавці набираються 
сміливості, перш ніж публікувати 
такі вузькоспеціалізовані довід
кові видання, як «Словник укра
їнських наукових і народних назв 
судинних рослин» чи «Словник 
прізвиськ Північно-Західної Укра -
їни». Звісно, електронний фор
мат зменшує очевидний ризик 
для них, надає додаткові зруч
ності для читачів, а також зде
шевлює процес публікації. Але ж 
тільки не працю самих лексико
графів. Несумлінність чи поспіш
ність деяких словникарів часто 
пов’я  зана саме з браком держав
них чи приватних інвестицій у час 
і працю науковців.

Лексикографи не перший рік 
просять чиновників докласти зу
силь до всеукраїнського лінгвіс
тичного діалогу, залучивши най
кращі технологічні розробки. А 
якщо підключити сили профіль
них вітчизняних вишів, то і сту
денти отримають цікаву прак
тику, і держава заощадить. Та до 
закликів з року в рік не надто 
прислухаються. 

З 2007 року в Києві 
відзначається Свято 

українського 
словника

Найпродуктивні
шими словотвор

цями сьогодні  
є науковці  

й термінологи
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Manzarek – 
Krieger of The Doors

Клуб StereoPlaza
(Київ, вул. Кіквідзе, 17)
У рік, коли прихильники The Doors 
відзначають 45-ліття з дня виходу 
двох перших альбомів гурту, колиш-
ні учасники культового колективу 
вперше відвідають Україну в межах 
туру «International Summer-2012». 
Рей Манзарек (клавіші) та Роббі Крі-
ґер (гітара) виконають композиції з 
класичного дорзівського репертуа-
ру разом із вокалістом Дейвом Бро-
ком, басистом і барабанщиком. 
«Ми дотримуємося 
нашого традиційно-
го звучання, по суті, 
граємо так само, як і в 
часи, коли з нами був 
Джим Моррісон», – 
заспокоїв фанів гурту 
Роббі Кріґер.

«Андріївський узвіз»

Майданчик між будинками 
№ 30–34
(Київ, Андріївський узвіз)
Ідея нового музичного фестивалю –  
створення гармонійного міського 
простору, центру творчості та спіл-
кування. Програма «Андріївсько-
го узвозу» представить досить ши-
рокий спектр стилів і напрямів: 
від традиційного етнороку до ка-
баре, лірики та експерименталь-
ної електронної музики. На сцені 
українсько-сербський лаунж-проект 
Shopping Hour (на фото), бенд 

Qarpa письменниці та 
співачки Ірени Карпи, 
етно-джазовий проект 
Asia Tengri, кабаре-
проект GrozovSka Band, 
композитор і музикант 
Сергій Підкаура («The 
Вйо»), Illaria та ін.

Анонси 29 червня, 21:00 29–30 червня29 червня, 19:00
Виставка Мірона Цовніра

Центр візуальної культури в 
кінотеатрі «Жовтень»
(Київ, вул. Костянтинівська, 26)
Над своєю новою експозицією ві-
домий берлінський фотомитець 
і кінорежисер працював близь-
ко року. До добірки під назвою 
«Окраїна» увійшли світлини, що 
показують життя міських маргіна-

лів Києва, Лодзя, Москви й 
Варшави. Виставка поєднує 
похмурий експресіонізм, ур-
баністичний пейзаж та іконіч-
ні образи вигнанців XXI сто-
ліття. Цікаво, що батько май-
стра походить із невелико-
го села під Стриєм. Сам Мі-
рон Цовнір (на фото) уперше 
побував в Україні лише торік. 
«Мої фотографії насамперед 
транслюють емоції», – розпо-
вів він тоді Тижню. 

«Учитель на заміну» – 
найвлучніша 
і найактуальніша драма 
про школу з усіх фільмів 
на цю тему

лоді (і не тільки американської) зі своїми суїци
дальними нахилами, злочинними намірами, фаль
сифікацією правди й використанням заборонених 
прийомів, як-от наклепи з приводу насильства, пе
дофілії та інших збочень. І водночас герой Едріана 
Броуді (дуже хороша акторська робота!) – побита 
життям людина з болем, комплексами і правдою, 
яку він досягає і несе у свій спосіб. Та спосіб цей 
суб’єктивно правильний: ризиковано вкладати 
правду життя в голови неофітів, бо є загроза, що 
слабенький процесор, перевантажений надсклад

Н
азва, недоречно скалькована українським 
дистриб’ютором із невдалого російського 
релізу, лише формально передає тему – 
справді, йдеться про вчителя, що потрапляє 

в школу на межі нервового зриву. Суть фільму в 
американській назві – «Detachment», «відчуже
ність» з англійської. Бо йдеться не так про те, що 
приходить вчитель, як про те, що «відходять» 
учні – від школи, навчання, батьків, моралі, пра
вил поведінки, від цього світу. Американський ре
жисер англійського походження Тоні Кей, провока
тор і прокурор від кіно, який вдало дебютував у 
пов  ному метрі скандальною стрічкою «Американ
ська історія Ікс» про неонацистів, цього разу не на
магався шокувати – тільки вразити, примусити за
думатися. Хоч і робить він це рвучко, агресивно-
болюче. Та саме в тому великий плюс фільму. Він 
відрізняється від тематично подібних «Небезпеч
них думок» і «Класу», на які схожий лише фор
мально. З «… думками» пересікається через «учи
теля на заміну» і легкий кримінальних присмак, а 
з «Класом» – розмовами його з учнями. Але за при
сутнім глибоким психологічним тлом «Учите-
 ля…» – реальні туга і розпач сучасної шкільної мо

Відчужені

«Учитель 
на заміну»/
«Detachment».
У кінотеатрах 
України
з 28 червня

КІНО
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З 5 липня
«Краще місто»

Парк відпочинку «Новоселиця»
(Дніпропетровськ, донецька 
траса М04)
Насолодитися живою музикою се-
ред живої природи пропонують 
організатори нового міжнародно-
го музичного фестивалю. На сце-
ні «Кращого міста» виступлять гур-
ти Evanescence (США, на фото), 
The Rasmus (Фінляндія), Joachim 
Garraud (Франція), White Lies (Ве-
лика Британія), «Ленинград», 

«Би-2», «Сплін», «ДДТ» (Ро-
сія). Україну представляти-
муть «Брати Карамазови», 
O.Torvald, «Гражданін Топі-
намбур», «Воплі Відопля-
сова», «Океан Ельзи» та ін. 
Протягом усього фесту відбу-
ватимуться турніри з пляжно-
го футболу та волейболу, пер-
форманси і майстер-класи. 

30 червня, 20:0029 червня – 1 липня
Best summer shorts

Кінотеатри «Київ», «Жовтень» 
(Київ, вул. Велика Василь-
ківська, 19; вул. Костянтинів-
ська, 26)
У межах Міжнародного фестива-
лю короткометражного кіно New 
Vision у столичних кінотеатрах 
представлять літню колекцію корот-
кого мет  ра. До програми увійшли 
дев’ять різножанрових стрічок. Це 
французька трагікомедія «Сер-
фінг», анімаційний фільм «Шеф» 

(Іран), комедії «Зачаро-
вана» і «На наступній зу-
пинці» (Іспанія), «Вчас-
но» (Німеч  чина), іспан-
ські мелодрами «Нена-
виджу тебе», «Нас» та 
«Хто така Ф. Болкан?». 
Більшість із цих робіт від-
значені на міжнародних 
кінофестивалях. 

Елтон Джон та Queen 

Офіційна фан-зона турніру 
УЄФА Євро-2012
(Київ, майдан Незалежності)
Напередодні фіналу футбольно-
го чемпіонату в Києві відбудеть-
ся масштабний концерт за учас-
тю британського співака, компо-
зитора і піаніста Елтона Джона та 
рок-гурту Queen із молодим вока-
лістом Адамом Ламбертом. Кон-
церт складатиметься з двох «тай-
мів» (у першому «на поле» вийде 
сер Елтон, у другому – 
«Квіни») й закінчиться 
близько опівночі. Леген-
ди світової рок-музики 
вже не вперше приїздять 
до України: Елтон Джон 
востаннє виступав у Ки-
єві торік, а Queen грали 
в Харкові 2008-го. Вхід 
безплатний. 

CD

Embrace Of Silence. «Leaving The Place 
Forgotten By God»
Дебютний повноформатник команди з міста Ізмаї
ла є приємною несподіванкою для всіх прихильни
ків doom death metal 1990-х років. І музично, і кон
цептуально диск створений у найкращих традиці
ях стилю, й орієнтація на його класиків (My Dying 
Bride) не є секретом для слухачів. У музиці Embrace 
Of Silence переважають протяжні, мелодійні, поде
куди жорсткі гітарні рифи, обрамлені клавішними 
та скрипковими партіями. Вихід альбому на авто
ритетному Solitude Productions є хорошим шансом 
для гурту.

Pianoбой. «Простые Вещи»
Враження від першого сольника Дмитра Шурова не
однозначні: з одного боку, помітне його прагнення 
віддати тут перевагу не складним аранжуванням, 
а власне пісні. З іншого – через такий підхід музи
ка цього альбому багатьом може здатися залегкою. 
Така легковажність має мало спільного з поверхо
вістю, тож слухачеві потрібно лише йти в химерно
му поп-рок-джазовому фарватері, насолоджуючись 
оригінальністю платівки, в мінуси якої можна запи
сати хіба що відсутність треків українською мовою.

Thunderkraft. «Totentanz»
Музика харків’ян суттєво змінилася з моменту ви
ходу їхньої дебютної платівки 2005 року: новий 
диск – неординарний industrial death metal з відчут
ним впливом фольку і навіть електроніки в аранжу
ваннях. Крім стандартного набору рок-інструментів 
чуємо тут також скрипку та флейту. Звучить свіжий 
альбом аж трьома мовами (українською, німець
кою та російською). І хоча його тексти подекуди ви
даються надто простими, нудитися слухач не буде, 
недарма Харків є столицею українського металу. 

ним завданням, може вийти з ладу. У цьому сенсі 
режисерові вдалося навіть узагальнити тему: його 
школа видається трохи (чи дуже) гіперболізова
ною, де через внутрішні та й зовнішні моно- і діа
логи вчителів показана неспроможність дорослих 
у сучасних умовах ліберальної вседозволеності 
дати собі раду з учнями, дітьми, підлеглими і одне 
з одним. Ні мало ні багато це має вигляд апокаліп
сису в темі батьків і дітей.

Ярослав Підгора-Гвяздовський
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Н
авіть стрімголов проми
наючи столицю Чехії, 
можна в неї закохатися. 
Не тільки завдяки пиву.

МОВА
До Праги я прихопив україн-
сько-чеський словник. Скорис
тався ним лише одного разу. По
дивився, як буде «праска». По
путно довідався, що «прапор» –  
це «прапор», «працювати» – «пра- 
 цоват», а «праця» – «діло». 
Після чого засунув книжку на
зад у наплічник. Практика за
свідчила, що мені зрозуміло 
без перекладача приблизно 70% 
сказаного чехами – чи то про
мова мера Праги на відкритті 
«Книжкового світу-2012», чи ти
рада таксиста. «Виставка» чесь
кою, до речі, буде «виставище». 
Як на мене, легко здогадатися 
без дзвінка другові. 

Тепер знаю: Слов’яни – 
люди, які розуміють Слова, – є. І 
то не вигадки славістів. І, що на
багато важливіше, це розуміння 
має зворотну силу. Кілька разів 

безуспішно спробував розпитати 
дорогу англійською, переходив 
на українську і бачив полег
шення від нарешті-розуміння-
чого-треба-цьому-чоловікові на 
обличчях пражан. Але міжмовна 
омонімія звеселяє. Наприклад, 
«падло» тут зовсім не лайка, а ді
єслово, а «шукай» – лайка до
бірна. Словник тут не допоможе, 
він сленг не подає.

ТУТЕШНІ
Я так не похвалявся б своїм «язи
чієм», якби мені довелося ску
штувати незнайомого міста сам 
на сам, не знаючи «звичаїв 
порту». Але завдяки своїм про
відникам почувався власником 
чарівних окулярів від Гугля, які 
виводять на скельця приховану 
інформацію про все, що бачиш 
довкола. Утім, сумніваюся, що 
навіть Гугль, проходячи повз бу
динок, у якому помер уславле
ний астроном Тихо Браге, продо
вжив би це оповідкою про його 
наглу смерть на полюванні від 
розриву сечового міхура, бо він 

соромився чомусь відійти в ку
щики. Або недбало кинув би, 
проходячи повз такий собі 
театр-як-театр: «А тут Моцарт 
давав прем’єру «Дон Жуана». 
Мені одразу стало прикро за 
одеситів (у яких не просто театр, 
а О!ПЕР!НИЙ!), що Моцарт до 
них так ніколи і не дістався. 

ТяГЛІСТь
Годинник Орлой на празькій ра
туші щогодини дзвонить та розі
грує механічну виставу – і так із 
1410 року! Повсякчас під ним 
збирається натовп туристів в очі
куванні цієї миті. Моя вам по
рада: дивіться не на годинник, а 
на цей натовп зівак і на ту хвилю 
щирого захоплення й овацій, яка 
здіймається з першим же уда
ром. Сам Орлой ви і в YouTube по
бачите, бо чи не кожен мандрів
ник викладе туди свої кадри. Ще 
кажуть, що ледь не половину 
вкрадених у Празі гаманців цу
плять саме в цьому натовпі. 

Пам’ять шукає орієнтири на
шої історії і не знаходить нічого, 

Автор:  
Антон 

Санченко,  
письменник 

Празький 
анабазис

СПОРУДА З ІСТОРІЄЮ.  
Празький виставковий центр збудовано ще 
1891 року. Тут відбувався VIII Міжнародний  

фестиваль «Книжковий світ»
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Є КОНТАКТ. 
Автограф-сесія 
американської 
письменниці, 
авторки 
детективів 
Барбари Нілі

УКРАїНСьКІ ВиДАВЦІ  
НЕ ПОСПІШАюТь  
НА КНиЖКОВУ ВиСТАВКУ  
ДО ПРАГи, НАВІТь КОЛи 
їМ ПРОПОНУюТь  
БЕЗПЛАТНІ  СТЕНДи

окрім Грюнвальдської битви, у 
якій брав участь і чеський загін 
під командою ще молодого Яна 
Жижки. На нашому боці воював. 
Битва слов’ян все ж таки, а не 
Шенгенська зона... 

Бібліотеки, засновані ще в 
XVII столітті, тут досі функціону
ють і видають книжки читачам. 
У казармах цитаделі часів Трид
цятилітньої війни ще стоять вій
ськові частини, а не музейники. 
Академія наук засідає в примі
щеннях, які бачили ще астроло
гів та алхіміків. Хіба що при
красила будинок авангардною 
скульптурою, яка натякає на брак 
фінансування науки. Навіть бу
динки й квартири в середмісті 
тут десятиліттями й століттями 
належали тим самим родинам. 

А куди, на яку Десятинну пе
реселився Вацлав Гавел, ставши 
президентом? Абсолютно незро
зуміле для чехів запитання. А на 
кого він покинув би своє помеш
кання на набережній Влтави? Як 
цікавий казус туристам показу
ють гігантську віллу Карела 
Ґотта, яку він збудував за кому
ністичних часів, а нині вже не 
може ані утримувати її, ані про
дати. Гігантоманію тут не жалу
ють. Коли у 1968 році радянські 
танки увірвалися до Праги, по
чали обстрілювати найпишнішу 
споруду в центрі, вважаючи її 
президентським палацом чи бу
динком уряду, місцевим Крем
лем. Виявилося, що то Націо
нальний музей. А президент
ський палац куди скромніший.

Просто у вікні Клементи
нуму, немов годівничка для си
ничок, метеостанція, яка веде 
щоденні записи ще з 1775-го. 
Книжковий фестиваль відбу
вався в павільйонах, зведених ще 
1891-го, на гребені моди на про
мислові виставки. Може, хтось не 
знає, що в Києві теж тоді спору
джували те саме, але потім на 
тому місці чомусь вирішили 
звести Республіканський стадіон. 
А виставку перенести на Ви
ставку. Відтак складається хибне 
враження, що до Хрущова в на
шого народного господарства не 
було жодних досягнень. 

Такий підхід можна по-
різному пояснити: від відмінних 
будматеріалів (дерево і камінь) 
аж до усталеної звички всіляких 
кочівників, не завойовників, то 
забудовників, кожні 20 років 
«перезавантажувати» Київ. На 
мою думку, саме останнє є при

чиною короткої історичної па-
м’яті українців і їхньої звички 
щоразу винаходити велосипеди, 
хоча більш сталі суспільства ви
рішили проблему ще в середні 
віки й забули. Або трохи пізніше. 
Але теж раз і назавжди.

Тож другим празьким дивом 
мені видається тутешня центра
лізована транспортна система, 
MHD. Без жодної маршрутки.

ТРАМВАї
І головне – все таке саме, як у нас. 
І трамваї – звичні нам чеські 
«Шкоди». І метро з митищин
ськими вагонами й радянськими 
ескалаторами. І навіть три гілки, 
як у Києві чи Харкові. Але все 
працює, як годинник. На кожній 
зупинці розклад. Ось стоїш – ні

кого немає. За дві хвилини до 
вказаного часу – натовп. Біль
шість пражан підганяють свої 
поточні справи під цей пульс 
міста. Вночі (а трамваї тут ходять 
цілодобово) інтервали збільшу
ються, тож можна ще посидіти в 
кнайпі до наступного, якщо на 
цей уже запізнюєшся. 

Однак такі самі, та не ті. І 
«Шкоди» старанно модернізовані 
(пражани ж не перетворювали 
свій трамвайний завод на вулик 
бутиків на «Либідській»), і від ва
гонів метро митищинський зали
шився лише корпус. Цілковито 
переплановані, сучасні, з індиві
дуальними сидіннями, аби що
більше людей сиділи, а не стояли.

Може мені таланило, але жод
ної години пік я в Празі так і не 
побачив. Усі сидять – хоч у метро, 
хоч у трамваях, їзду яких містом 
контролюють із супутника. 
Останні мають пріоритет над 
усіма учасниками руху, зокрема 
над пішоходами на нерегульова
них переходах. Що іноді напру
жує. А над тими тягнучками, які 
тамтешні таксисти називають 
корками, будь-який київський ав
томобіліст щиро розреготався б. 
Прага менша від Золотоверхого 
за кількістю населення, але там 
жодних ознак майбутнього тран
спортного колапсу «а-ля Мо
сква». Бо більшість городян волі
ють користуватися отією MHD, як 
фантасти телепортацією, а на 
власному авто переважно ман
друють за місто. Може, наші 
очільники їздили переймати 
транспортний досвід не до тієї 
столиці?

У новітніх же трамваях, які 
випускає «Шкода» за французь
кою ліцензією, можна знімати се
ріал «Автостопом по галактиці». 
Я знаю, що в Києві є один такий 
(?) модерний швидкісний, може, 
він не гірший, але бачив його 
лише по телевізору і щоразу лише 
в кадрі з головою КМДА. Підо
зрюю, що це особистий трамвай 
Попова, тож пробачте мені цей 
тубільний захват перед ліцензій
ними зорельотами на рейках. 

Але що це все порівняно з 
культурним шоком людини, яка 
заходить до метро й... не бачить 
на вході турнікетів. Я все можу 
зрозуміти: що квитки продаються 
не в кіосках, а в звичайних крам
ницях на касах, що немає кондук
торів у вагонах, що можна спла
тити за квиток есемескою через 
мобільний телефон, що компос
тер ставить дату та час, коли ви 
«увійшли в MHD», а далі можете 
їхати, довільно змінюючи будь-
які види транспорту від метро до 
поромів через Лтаву... Все гідне 
подиву і схвалення, але брак тур
нікетів... Якщо хочете побачити 
апокаліпсис, зробіть це в Києві 
хоча б на одній станції, і ви ста
нете свідком, як люди пішки йти
муть із «Харківської» на «Арсе
нальну», щоб потім проїхатися 
дві зупинки метро на шару.

Контролери й штрафи в 
Празі, до речі, ще ті. Одне потра
пляння в їхні лабети впродовж 
місяця робить «зайцювання» еко
номічно невигідним. Але для пе
ревірки цього на практиці треба 
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той місяць у Празі прожити, тож я 
задовольнився повчальною сцен
кою на виході зі станції  метро 
«Анделі». Троє поліцейських сто
яли біля ескалатора і вибірково 
перевіряли квитки MHD. Хвилин 
за десять уже був невеличкий 
«улов» правопорушників, ви
смикнутих із потоку поодинці. Це 
лише вулична сценка, яку я міг 
зрозуміти геть неправильно, але 
більшість із них виявилися... 
українськими заробітчанами. Ма
буть, нам не варто ображатися на 
всілякі «турнікети» на вході до 
Європи. 

ВиСТАВиЩЕ
За кількістю стендів видавництв 
Празька виставка – щось се
реднє між Львівським форумом 
і київським «Медвіном», але 
проводиться в придатному для 
цього приміщенні, тисняви не
має за аж ніяк не меншої кіль
кості публіки. Має місце також 
певна концептуальність. Цього
річний захід був присвячений 
літературі країн Чорного моря, 
головний гість – Румунія. І всі 
презентації, дискусії, круглі 
столи обертаються саме навколо 
цієї тематики. Аналізу проблем 
«підопічних» держав, проведе
ному чеськими перекладачами, 
позаздрив би Інститут політоло
гії. Слухав надзвичайно захо
плено, попри свою 70-відсоткову 
лінгвоінвалідність, відзначаючи 
лише як несподівано слушні, 
так і дещо хибні думки про нас. 
Утім, завжди цікаво, якими нас 
бачать сторонні.

До речі, єдиною українською 
компанією на виставці була чи
талка «Покетбук», представлена 
своїм чеським дилером. Наші 
співвітчизники не поспішають до 
Праги, навіть коли їм пропону
ють безплатні (досить дорогі для 
інших учасників) стенди. Преце
денти гордих відмов були. Між 
тим, який не який попит на укра
їнські книжки там є хоча б за ра
хунок численної діаспори. Тож 
тепер про головне... Ось начебто 
все те ж саме, що у Львові, але ж 
ціни на літературу! Їхні цінники 
видобули з глибин моєї пам’яті 
моряцько-контрабандистське 
формулювання «потрійний під
йом». Мені здається, нашим ви
давцям варто за таких умов хоча 
б у складчину спробувати пред
ставити свої книжки і поглянути, 
що з того вийде. Чи принаймні 
не відмовлятися від безкоштов
них стендів наступного разу.

КУЛьТУРА
Навіть якщо культурна програма 
була менш насиченою, ніж на 
Львівському літературному фес
тивалі, вона переважно зосеред
жувалася в павільйонах власне 
виставки, і саме завдяки цьому в 
мене жодного разу не виникло 
відчуття чарівного бедламу, 
яким славиться місто Лева, коли 
проводить заходи в півсотні роз
киданих містом локацій. 

На круглому столі письмен
ників Чорномор’я виявилося, 
що всі прибережні літератури 
чомусь скромно від моря від
мовляються. Для болгар море – 

це тема вигнання, в румунів в 
казках у нього тікають неслух
няні діти, росіяни лише крим
ствують і коктебельствують. Гру
зини ностальгують за одеськими 
білими пароплавами з чеським 
пивом у буфеті. І навіть турки 
більше зосереджені на Егей
ському та Середземному морях, 
гемблюючи «холодним» Анато
лійським узбережжям. І лише 
українська література, почина
ючи з «Думи про Самійла Кішку» 
й закінчуючи «БЖД» Сашка 
Ушкалова, жодною комою не 
сумнівається: море наше! Нікому 
не віддамо, бо це найкраще, що є 
в житті пересічного українця. 
Дякую конференції «Мариніс
тика в українській літературі» у 
Бердянському університеті. По
чутих там цитат, зокрема й Шев
ченка, мені вистачило для того, 
щоб усі присутні колеги одно
стайно вирішили: так, українці, 
море ваше! Беріть і володійте, як 
Британія хвилями! Шкода, що 
політики майже не читають ху
дожніх книжок.

А Шевченкова цитата була 
така, з листування з братом Вар
фоломієм: «Пишешь, что тебя 
не было дома, что ты хлопцев 
возил в Херсон. Хорошо сделал 
еси! Да только пристроил ли их 
в то училище торгового море
плавания? Если пристроил, то 
молись Богу и ложись спать. Из 
хлопцев люди будут».

Пам’ятник Тарасові Григоро
вичу в Празі молодий і натхнен
ний, а не насуплено-вусатий. І, 
до речі, перше непідцензурне ви
дання «Кобзаря» було надруко
ване саме тут 1876 року.

Ну і ще таке. Проведенню ба
гатомовних читань із кількома 
робочими мовами і синхронним 
перекладом одразу на чотири 
мовних канали нам таки справді 
варто в чеських колег повчитися.

ПО СВОЄ
Через кілька днів, коли я вже 
майже нічого не сприймав, 
мене без коментарів проводили 
повз якусь будівлю, несподі
вано для себе зупинився й 
уважно став роздивлятися 
орнамент із кованих листочків 
на її брамі. Просто так, без жод
них задніх думок. Мої екскурсо
води засміялися: з усіх тих со
тень храмів, якими забудована 
Прага, я безпомилково зупи
нився біля єдиної на все місто 
української церкви. 

Міжнародні теле
фонні розмови  

в Чехії             
за допомогою  
ТревелСімки:  

вихідний тариф –

$0,55/хв,
вхідний – 

$0,00/хв  

ПОДБАЛИ 
ПРО ВСІХ. 
Круглі столи 
з авторами 
відбувалися 
кількома 
робочими 
мовами із
синхронним 
перекладом 
на чотири 
мовних 
канали
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Вісім діб під землею
Тиждень побував у експедиції до Озерної печери

Автор: 
Владислав 

Вознюк

Фото автора

«Західний проспект» – 
величезна галерея неподалік 
нашого табору – слугувала 
спальнею

Після повернення до 
підземного базового 
табору деякі дослідники 
розважаються, споруджуючи 
отакі казкові фортеці з 
місцевої глини

НАвігАТоР|поДорожі



Печера Озерна – одна з перлин під-
земного світу України. Пролягає вона 
під полями поблизу села Стрілківці 
Борщівського району Тернопільщини. 
А назвою завдячує силі-силенній про-
зорих водойм, що приховані в її над-
рах. Це одна з найкрасивіших спеле-
ологічних систем України понад 
128 км завдовжки. Умови проживан-
 ня під час експедиції в Озерну можна 
назвати екстремальними, адже спо-
рядження та їжу доводиться тягнути 
на своїх плечах. Речі, що намокли, на 
вішалці не висохнуть через стовідсот-
кову вологість, тож і одяг доводиться 
сушити на собі. Вода підземних озер 
вельми жорстка й гірка на смак, але 
якщо пити її у вигляді чаю з лимончи-
ком, то терпіти можна. Лікарі не реко-
мендують цієї води до постійного 
вживання – може утворитися каміння 
в нирках через її надмірну насиче-
ність солями гіпсу.
Розташувались ми у підземному ба-
зовому таборі «Кома», звідки робили 
тривалі вилазки до тих районів пе-
чери, які нас цікавили. Пересувались 
зігнувшись, плазом «у повен зріст», у 
розпорах над водою, пролазячи між 
камінням у завалах. Все, хоч би куди 
впав промінь твого електричного ліх-
таря, можна вгадати із трьох спроб. 
Це або гіпс, або вода, або глина, а ще 
постійні, втомливі, цілковиті темрява 
й тиша. Може, тому мозок у сновидін-
нях малює зовсім інші, неймовірно 
різнобарвні картини. Все ж експеди-
ція закінчилась, і ми благополучно 
дістались поверхні після восьми діб 
повної ізоляції від зовнішнього світу. У 
ніс миттєво ударив запах озону – на 
поверхні його концентрація значно 
більша. Тепер залишається цілий рік 
для аналізу зібраних даних перед на-
ступною експедицією. 

Робота з фіксації 
проб води на 

випаровування – 
завершення 

експерименту 
минулої 

експедиції 
2008 року

Кристали 
гіпсу в 

надрах землі 
ростуть 

мільйони 
років

Спелеолог 
пробирається 

в розпорах над 
підземним озером в 
одному з найважчих 

районів печери – 
«Перехідному»

У гостях у спелеологів з 
Уфи – вони досліджують 
новий район печери, 
«Ведмежий», де 
знайдено кістки 
доісторичних тварин

спонсор рубрики поДорожі – бучач|НАвігАТоР
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:)
Іноземці 

скаржаться, 
що більшість 
киян не знає 
англійської. 
Справді не 
знає. Але ж 

тягнеться до 
неї! Пані під 

40 у фут-
болці Too 

cool for 
school 
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Анна  
Корбут

Олександр 
Михельсон

Валерія  
Бурлакова

Дмитро 
Губенко

МОЖЛиВО УСЕ
Коли ще з минулого тисячоліття 
харчуєшся гамбургерами й кот
летами, працюєш із сигаретою й 
розслабляєшся з чаркою, у тебе 
з’являються цікаві звички. Ска
жімо, щомісяця, а то й частіше, 
«починати нове життя з поне
ділка». Тобто ти справді щоразу 
в це віриш, але... завжди щось 
«заважає». Тим часом вага й 
тиск і далі зростають, а працез
датність і сили знижуються. Та 
раптом навесні, коли душа не на 
місці, а в організмі авітаміноз, 
ти цілий день проводиш на сала
тах, і з подивом розумієш, що 
тобі це подобається. І ось ти від
мовляєшся від котлет і пива, не 
кажучи вже про що-небудь міц
ніше, а ще за два тижні навіть 
купуєш гантелі. Доктор Хаус 
таки був неправий: люди зміню
ються. І навіть не завжди на 
гірше. 

УКРАїНА – ЧЕМПІОН
Німецькі вболівальники їдуть 
потягом до Львова. «І як вам 
тут?» – питає українець. «Люди 
чудові, ми приємно вражені», – 
тішаться німці. «А ціни? За
шкалюють?» «Та ні. В Польщу 
он не могли купити квитки на 
матчі, надто дорого, а на гру в 
Донецьку потрапили за €30». 
«Ви вікна не чіпайте, бо вагон 
розсиплеться», – попереджає 
молодик іноземців із виразом 
рятівника життів на обличчі. 
«Це для нас місцева екзотика. І 
зручно. Ніч поспав – і ти на 
місці», – відказують ті. «А чули 
про нові «Хюндаї»? Дорогі, й 
півдня коту під хвіст!» – продо
вжує українець. «Їхали днями, 
дуже комфортні. Кращі, ніж у 
нас удома». Може, у футболі ми 
й не перші, але світовий кубок 
із мазохізму здобули б мізин
цем однієї лівої.  

СКЛАДНОЩІ  
БЕЗ ПЕРЕКЛАДУ
Кажуть, у Токіо продають фут
болки з дорогими серцю євро
пейця (найпопулярніше ж татую
вання!) ієрогліфами. Загадковий 
напис на одежині означає не 
«Щастя, кохання, гроші, смачні 
суші», а щось на зразок «Я ду
рень, який не розуміє значення 
цього напису». Іноземці скар
жаться, що більшість киян не 
знає англійської. Справді не знає. 
Але ж тягнеться до неї! Люблю 
читати фрази на вбранні людей і 
думати, чи поцікавляться вони 
колись їхнім змістом. Пані під 40 
у футболці Too cool for school. Жа
гуча брюнетка, на грудях якої 
красується Blondes have more fun. 
Дуже пристойна родина, а на го
лові дворічного сина бандана з 
листячком марихуани та написом 
Legalize today. І чому б не вірити в 
токійську історію? 

Андрій  
Дуда

НАША КАША
Після одного з матчів за 
участю збірної України до ва
гона метро зайшли дві групи 
вітчизняних фанатів. Між со
бою розмовляли російською, 
але скандували: «Україна! 
Слава Україні! Смерть воро
гам!» Підстрибували зі сло
вами «хто не з нами, той мос
каль», співали Національний 
Гімн і «Червону руту». А вже 
коли ми виходили з потяга, 
вболівальники затягнули: 
«Вд  руг, как в сказке, скрип
нула дверь». Мій старший ко
лега з іще радянським «націо
налістичним» стажем розча
ровано резюмував: «Справ
жня каша в голові у нашої мо
лоді». Певно, він правий. Але 
все-таки приємно, що в цій мі
шанині багато «правильних» 
зерен… 

ЄВРО І ТУРиЗМ
Це свято футболу для Укра
їни, певно, ніколи не оку
питься, а відсотки за креди
тами, взятими та розпилени-
 ми на підготовку до Євро-2012, 
мабуть, сплачуватимуть іще 
наші онуки. Але все одно ра
дію, якось ірраціонально, що 
це все в нас відбувається. При
кро лише, що матчі проводять 
відразу у двох індустріальних 
містах – Донецьку та Харкові. 
Для України як потенційної 
туристичної країни це справ
жня антиреклама. Адже якби 
принаймні одне з них замі
нила, наприклад, Одеса, то 
відсоток євротуристів, охочих 
іще бодай раз відвідати Укра
їну, був би значно більший. 
Добре, що хоч у Львова право 
на проведення матчів не віді
брали... 

НЕ БІйТЕСя
Євро та чергові програші укра
їнської збірної на «Донбас 
Арені» виявили серед друзів на 
диво багато донецькофобів. 
Приміром, мою подругу в її 
упередженнях надихає те, що 
більшість українців їх поділя
ють. Друзі, чому ніхто з вас не 
радіє за Донецьк, якому наба
гато більше, ніж популярному 
Львову, потрібна навала турис
тів, аби відкритися світові? 
Чому самі не їдете до цього 
міста, аби дати йому шанс і 
подолати стереотипи, які ма
єте, ніколи в ньому не побу
вавши? Донецькофобія нічим 
не краща за решту страхів, які 
«з’їдають душу». Тільки див-
 но, що толерантні на західний 
кшталт люди проявляють 
стільки зашореності у себе 
вдома.  

Інна  
Завгородня

НАш ТИЖДЕНЬ| 
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