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Хвиля байдужості 

П
овінь на Кубані (РФ), що зруйнувала місто Кримськ і кілька сусідніх сіл, 
виявила недбалість російської влади у ставленні до життя та здоров’я 
громадян. Катастрофу спровокувала семиметрова хвиля, що утвори-
лася внаслідок надмірних опадів (300 мм за добу проти річної норми 

975 мм) та рельєфу місцевості, який скерував потужні потоки з гір на Кримськ. 
Проте особливості рельєфу відомі давно, а про негоду місцева влада дізналася 
ще за два дні до нещастя. Про стіну води, що прямувала на місто, чиновники до-
відалися за три години до удару. Проте ані оповіщення громадян, ані їх евакуації 
ніхто ніяк не організував. 
Щойно стихія відступила, тамтешнє керівництво взялося стверджувати, ніби по-
переджало населення, але люди, мовляв, проігнорували звістку. Відомі ви-
падки, коли загиблим від повені причиною смерті записували «серцеву недо-
статність» (щоб не виплачувати компенсації родичам) або коли в обмін на гума-
нітарну допомогу від постраждалих вимагали заяви, що їх було попереджено 
про катастрофу. Влада відверто нехтувала своїми обов’язками. Потерпілим ви-
давали на день лише одну пляшку води та хлібину, а рятувальники не могли зні-
мати людей з дахів і розбирати завали через брак пального. 
Зіштовхнувшись із потоком неправди та байдужості з боку держави, мешканці не 
хочуть і чути, що катастрофу спричинила негода. Періодично в Кримську спала-
хує паніка. Недовіра до влади поміж людей така, що місцева міліція «запропону-
вала» їм здати їхню мисливську зброю. 
.

Фото: АР, REUTERS
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Тиждень 
в історії

Народився Рембрандт 
Гарменс ван Рейн, 
голландський художник, 
автор знаменитої «Нічної 
варти»

У Берліні підписано 
міжнародний трактат, 
який підсумував 
наслідки російсько-
турецької війни

Шведський 
винахідник 
Альфред Нобель 
продемонстрував 
дію динаміту

13 липня 1878 року 14 липня 1867 року 15 липня 1606 року

П
одії останнього тижня засвідчили, що 
влада розраховує використати «точкові 
удари» по активістах протестних акцій як 
спосіб демотивувати інших продовжувати 

боротьбу або долучитися до неї. 
Коли в ніч із 3 на 4 липня під Українським домом 
зібрався стихійний мітинг на захист української 
мови, чи не на кожній із широких сходинок, де 
розташувалися протестувальники, можна було 
почути обговорення дій на випадок атаки «Бер-
кута». Дві колони спецназівців обабіч будівлі не 
вселяли оптимізму. Проте наказу згори не надій-

шло: Янукович, який наступного дня мав давати 
в Українському домі велику прес-конференцію, 
відмовився від неї без жодних пояснень, і пікет 
залишився на місці. Професійні опозиціонери 
негайно оголосили це великою перемогою, за 
якою ось-ось настане і «повалення режиму».
Насправді гарантові все було лише на руку. На 
минулих прес-конференціях йому вже доводи-
лося опинятися в незручній ситуації через не-
приємні запитання на різні теми – від 
«Межигір’я» до переслідувань опозиції. Відтоді 
таких запитань тільки побільшало. Тож, імо-

На Чернігівщині 
перевернувся автобус 
із російськими 
прочанами: 14 загиб-
лих, 29 поранених

В Івано-Франківську  
учасники акції жартома 
просили надати 
гуцульському діалекту 
статусу регіональної мови

Десяту сесію Верховної 
Ради шостого 
скликання закрито 

5 липня 6 липня 7 липня

ЗаМОВНИЙ кримінал 
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Розпочався 
перший етап 
Сталінградської 
битви 
(оборонний)

Народився Семюел 
Кольт, американський 
конструктор і 
промисловець, 
винахідник револьвера

Поблизу Лас-
Навас-де-Толоса 
об’єднані іспанські 
та португальські 
війська розбили 
армію маврів

16 липня 1212 року 17 липня 1942 року 18 липня 1947 року 19 липня 1814 року

Король Великої 
Британії Георг VI 
підписав акт 
про надання 
незалежності Індії

ОБСЄ заморозила активи 
60 російських чиновників
8 липня Парламентська асамблея Організації з безпеки та спів-
робітництва в Європі (ОБСЄ) більшістю голосів ухвалила проект 
«резолюції Маґнітского», який передбачає візові санкції та замо-
рожування фінансових активів 60 російських високопосадовців, 
причетних до смерті юриста фонду Hermitage Capital Сєрґєя Маґ-
нітского та інших грубих порушень прав людини у РФ. Документ 
суворо критикує Москву за саботаж розслідування обставин заги-
белі адвоката й відмову вжити будь-яких заходів щодо розкритих 
ним корупційних схем. Резолюцію під назвою «Законність у Росії: 
справа Сєрґєя Маґнітского» підтримали представники Грузії, Лат-
вії, Франції, Норвегії, Нідерландів, Канади, США та інших країн. ф
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вірно, Віктор Федорович залюбки скористався 
можливістю не виходити на люди взагалі.
Натомість спровоковані переважно самими ж 
правоохоронцями сутички було використано для 
ініціювання показових кримінальних справ 
проти громадян. Чи справді так серйозно по-
страждали ті бійці, які пізніше стали писати за-
яви до прокуратури? Та є папірець – є справа. Їх 
наглядовий орган порушив уже щонайменше 
п’ять: одну – за «опір» народних депутатів за-
ступникові полку ДПС ДАІ, який намагався не 
пропустити мікроавтобус зі звукопідсилюваль-
ною апаратурою, ще три – за завдання тілесних 
ушкоджень спецназівцям. З-поміж останніх 
один, за офіційною інформацією, навіть дістав 
струс мозку. П’ята стосується сутичок 5 червня, 
коли під стінами парламенту та Кабміну грома-
дяни протестували проти прийняття мовного за-
конопроекту в першому читанні. 
Здавалося б, усе логічно: є заяви – є справи. Водно-
час не можна не помітити, що саме влада зробила 
все для провокування конфліктів, тоді як її обов’язок 
теоретично полягає в запобіганні їм. Чому 5 червня 
під Верховною Радою спецназ відверто сприяв про-
плаченому, за багатьма свідченнями, мітингу «при-
бічників російської», водночас максимально відтис-
каючи від місця подій протилежну сторону? Чому 
місяць потому під Українським домом на кожного 
захисника мови, серед яких більшість становили 
цілком мирні громадяни, включаючи жінок, припа-
дало чи не по двоє спецназівців? 
Доводиться підозрювати, що влада вже не вперше 
вдало розіграла подвійний сценарій «м’якого, але 
послідовного» звуження прав громадян на про-
тест. По-перше, вкотре підігріто й без того «про-
фесійну» ненависть спецназівців до будь-яких мі-
тингувальників. А по-друге, порушені кримі-
нальні справи – чудовий інструмент для «точко-
вих ударів» по найактивніших учасниках акцій. 
Подібне відбувалося ще після податкового Май-
дану наприкінці 2010 року, під час якого, до речі, 
особисто президент і прем’єр гарантували протес-
тувальникам відсутність переслідувань. Як піз-
ніше розповідали його активісти, кримінальні 
справи «за псування тротуарної плитки» викорис-
товувалися не так для взяття їх під варту, як для 
морального тиску, зокрема з метою «перевербу-
вання» для роботи на «органи»…

Олександр Михельсон

У Росії – день 
жалоби за жертвами 
повені на Кубані, яка 
забрала життя понад 
170 людей

Сирія провела масш-
табні військові навчан-
ня, щоб продемонстру-
вати «можливість від-
бити будь-яку агресію»

Російська «Вікіпедія» 
закрилася на знак 
протесту проти 
законодавчого обме-
жен ня інтернету в РФ

8 липня 9 липня 10 липня
Повінь в Одесі. 
Під водою кілька 
районів міста. 
Жертв немає

11 липня

Нова візова угода буде
для українців, а не для влади
У Європарламенті в межах засідання комітету з питань зовнішніх 
справ відбулася дискусія щодо підписання додаткової Угоди до лі-
бералізації візового режиму з Україною. Із дев’яти депутатів, які 
виступили, лише двоє висловилися проти. Їхню позицію узагаль-
нюють словами євродепутата Яцека Cар’юша-Вольського: «Україна 
як держава не заслуговує на цю Угоду, але українські люди – заслу-
говують. У цьому полягає ґрунтовна різниця. У нас немає ілюзій, 
ніби парламентські вибори 
восени цього року будуть 
вільними, бо вони не мо-
жуть бути такими, якщо лі-
дер опозиції перебуває у 
в’язниці. Але ми можемо 
сказати українцям, що це 
додаткова Угода для них, 
але не для керівництва». На 
думку вітчизняних експер-
тів, запровадження безвізо-
вого режиму за нинішнього 
стану відносин між Украї-
ною та ЄС буде можливим 
тільки після 2015 року. Однак, незважаючи на політичну ситуацію, 
за словами заступника директора Центру Разумкова Валерія Ча-
лого, було б необхідно поширити положення нової домовленості 
«на всі категорії громадян України, щоб вигравали від неї не певні 
категорії, починаючи від депутатів, дипломатів, офіційних пред-
ставників, журналістів і перевізників, а й усе населення».
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Продати
голос
Останні опитування показують, що 
третина українців із задоволенням 
візьмуть хабар від кандидата в 
депутати (чи партійного штабу) за 
обіцянку підтримати його на 
виборах. Та лише 6,2% насправді 
проголосують за такого «щедрого» 
політика. Показово, що серед 
останніх переважають 
прихильники Партії регіонів.

Проголосують за висуванця, що 
запропонує «подарунок»*

 
Пропозиція «подарунка» не 

вплине на рішення 

 
Не голосуватимуть за того, хто 

пропонує «подарунки»  

 
Приймуть «подарунок»

 
  

Відмовляться

6,2%

52%

29%

30%

54%

Серед них прихильників 
Парт� регіонів – 13,3%**

*Гроші, гречка, тощо
**Найбільша категорія за результатами дослідження За даними опитування GfK Ukraine

600 тис. грн 8,2 млн грн$1,5 млрд
завезуть з офшорів в Україну під час ви-
борів до Верховної Ради, вважають екс-
перти

в таку суму обійдеться бюджету кожен 
чартерний переліт прем’єра Миколи 
Азарова та його першого заступника Ва-
лерія Хорошковського

або 5,1 млн за 1 км коштуватиме 
ремонт дороги в Донецьку, яка веде до 
маєтку Людмили Янукович – дружини 
президента

ЛЕОНІД ГРАЧ
утратив партію
Народного депутата ви-
ключили з лав Кому-
ністичної партії ро-
бітників і селян. 
Грач пристав був до 
КПРС після того, як 
його вигнали з КПУ.

5 ОБЛИЧ МАЙжЕ СЕРЙОЗНО

ОПИТУВАННЯ

ОЛЕКСІЙ ХМАРА  
йде від Януковича
Керівник контактної 
групи Transparency 
International в Укра-
їні призупинив 
участь у дорадчих 
органах при прези-
денті через мов-
ний закон.

ВІКТОР ЮщЕНКО  
похвалив сам себе
Екс-президент вважає 
своєю заслугою мо-
білізацію учасників 
акції протесту проти 
мовного закону біля 
Українського дому.

МИТРОПОЛИТ ІЛАРІОН
переплюнув Кірілла 
У донецького ми-
трополита поміти-
ли годинник марки 
Franck Muller, що 
коштує €150 тис. 
Breguet у патрі-
арха Кірілла був 
лише за €30 тис.

ТРАЯН БЕСЕСКУ
втримав владу 
Президент Румунії, за імпічмент  
котрого проголосував 
парламент, має шанс 
лишитися на посаді: 
відставку потрібно 
підтвердити на ре-
ферендумі.

Погана компанія і карма 
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Продати
голос
Останні опитування показують, що 
третина українців із задоволенням 
візьмуть хабар від кандидата в 
депутати (чи партійного штабу) за 
обіцянку підтримати його на 
виборах. Та лише 6,2% насправді 
проголосують за такого «щедрого» 
політика. Показово, що серед 
останніх переважають 
прихильники Партії регіонів.

Проголосують за висуванця, що 
запропонує «подарунок»*

 
Пропозиція «подарунка» не 

вплине на рішення 

 
Не голосуватимуть за того, хто 

пропонує «подарунки»  

 
Приймуть «подарунок»

 
  

Відмовляться

6,2%

52%

29%

30%

54%

Серед них прихильників 
Парт� регіонів – 13,3%**

*Гроші, гречка, тощо
**Найбільша категорія за результатами дослідження За даними опитування GfK Ukraine

20 протестних акцій73% управлінців
великих компаній не помітили 
покращення інвестклімату в 
Україні за останні три місяці. 
Дані опитування ЄБА

за день відбувалося в країні 
минулого тижня (від 30 червня 
до 6 липня). Це своєрідний 
рекорд

С 
вій черговий день народження гарант Кон-
ституції відсвяткував не так гучно, як сим-
волічно. По-перше, для бенкету Віктор Фе-
дорович обрав держдачу «Зоря» у крим-

ському Форосі. Саме тут у серпні 1991 року прези-
дента СРСР Міхаіла Ґорбачова тримала в облозі 
хунта ГКЧП, а що сталося потім, ви й так знаєте.
По-друге, його привітали лише троє живих ко-
лег – російський Владімір Путін, білоруський 
Аляксандр Лукашенка і трипільський... тьху! 
колишній український Віктор Ющенко. Якщо 
тебе вітають лише Путін і Лукашенко, це може 
означати, що ти в більшій ізоляції, ніж Башар 
Асад. А химерні привітання Віктора Андрійови-
ча взагалі скидаються на прокляття: «Хотілося 
б, щоб свята місія формування української со-
борності вдалася вам хоча б частково». Ніби і як 
лизоблюдство звучить, але з вуст Ющенка – му-
рахи поза шкірою.
Моторошно в день народження «лідера» було 
й тому, що слали йому вітання ще й із того сві-
ту. Зокрема, відзначилися страчені за злочини 
проти своїх народів Муаммар Каддафі та Сад-
дам Хусейн. Принаймні білборди з вітаннями 
від їхнього імені прикрасили Київ.
Астрологи й хіроманти в таких випадках радять 
почистити чакри й увігнути карму. Януковичу 
ж на допомогу вчасно прийшли кримські дру-
їди. Іван Грабовой, лідер цієї секти язичників, 
навіть промовив захисну мантру для президен-
та: «Друїди поведуть народні колони, підуть го-
лосувати за «регіони». Нам ноосфера допома-
гатиме проблеми складні вирішувати!» Жрець 
пообіцяв просити заступництва у сил природи 
й рихтувати карму Януковича навіть на відста-
ні. Але чи допоможе це йому? Є певні сумніви…

Антон Лузер

ф
о

т
о

: у
н

іа
н

, p
h

l

РОЗПРОДАж СТОЛИЦІ 

Дерибан Києва триває,  
ЮНЕСКО лютує
Масштабний розпродаж Києва не припиняєть-
ся, що викликає невдоволення навіть у міжна-
родних інстанцій. Верховна Рада виключила 
Гостинний двір із переліку пам’яток, що не під-
лягають приватизації. За відповідну поправку, 
яку вніс депутат від НУ–НС Олександр Климен-
ко до заключних положень Закону «Про реалі-
зацію соціальних ініціатив Президента України 
щодо здешевлення вартості іпотечних креди-
тів», проголосували 256 депутатів. Парламент 
ухвалив законопроект, незважаючи на негатив-
ний висновок Головного юридичного управлін-
ня ВР і те, що вже кілька місяців громадські ак-
тивісти намагаються захистити Гостинний двір, 
організувавши там «Гостинну республіку», де 
щодня відбуваються різноманітні культурні за-
ходи.
Як відомо, 2011-го постановою уряду спору-
ду було виключено з переліку пам’яток архі-
тектури, а навесні цього року Київрада надала 
дозвіл на розробку проекту землеустрою ПАТ 
«Укрреставрація» для реконструкції будівлі під 
торговельно-офісний центр із гостьовою стоян-
кою.  
Тим часом Комітет Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО в проекті рішення своєї 36-ї сесії 
висловив незадоволення забудовою буферних 
зон навколо Києво-Печерської лаври й Софії 
Київської. І закликав Україну ввести морато-
рій на таке будівництво та зобов’язав до люто-
го 2013 року надати ЮНЕСКО список будин-
ків поблизу заповідників. Останню обурює ін-
формація про (цитуємо) «три висотні будин-
ки, що споруджуються в Печерському районі 
на схилах Дніпра, порушують архітектурно-
історичний ландшафт столиці й містяться на 
охоронюваній заповідній території», а також 
те, що українська влада дозволила зведен-
ня нового об’єкта в буферній зоні Софії Київ-
ської. 
Якщо будівництво не припиниться, то наступ-
ного року Лавру і Софію можуть перемістити 
зі списку об’єктів Всесвітньої спадщини до пе-
реліку об’єктів, що перебувають під загрозою 
знищення. Через стурбованість загальним ста-
ном охорони пам’яток архітектури Комітет від-
мовився наразі вносити до нього Андріївську та 
Кирилівську церкви в Києві.

Погана компанія і карма 
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Vox popUlI

П
ротистояння довкола 
мовного питання, спро-
воковане партією влади 
з передвиборчою метою 

(чого там більше не прихову-
ють), дістало минулого тижня 
неочікуваний поворот. Після 
того як закон Колесніченка – 
Ківалова було ухвалено з гру-
бим порушенням процедури, іг-
норуванням запропонованих 
поправок та за відсутності спі-
кера Володимира Литвина 
(який перед цим публічно га-
рантував, що голосування за 
ним не буде), останній демон-
стративно подав у відставку, за-
здалегідь попередивши, що 
мовного документа не підпису-
ватиме. Рада її не прийняла (ре-
гіонали послалися на емоції го-
лови ВР, який, мовляв, ще може 

Голова Верховної Ради України Володимир 
Литвин обиратиметься до парламенту на-
ступного скликання за мажоритарним окру-
гом у Житомирській області. До нього нале-
жать місто Новоград-Волинський, одно-
йменний район і ще три інші: Баранівський, 
Ємільчинський та Червоноармійський (див. 
карту). Загалом це понад 200 тис. насе-
лення. Кореспондент Тижня потрапив на 
свою малу батьківщину й дізнався, яким по-
стає нинішній спікер в очах його потенцій-
них виборців.
Мешканці селища міського типу Ємільчине 
категорично відмовляються фотографува-
тись, та й імена свої дають, лише переконав-
шись, що перед ними онук шанованого ба-

гатьма ємільчинцями вчителя історії, кот рий 
відпрацював у місцевій школі чи не добря-
чих півстоліття. «Ото, нащо воно тобі, що я 
думаю», – непередаваною поліською говір-
кою промовляє колишня вчителька україн-
ської мови в одному із сіл району. «Що я про 
Литвина думаю? І про інших кандидатів? Я 
зараз скажу...» Дальший текст публікуванню 
не підлягає.
На початку червня голова ВР відвідав Єміль-
чине з чималим почтом, цей візит висвітлю-
вав навіть утримуваний за бюджетні кошти 
телеканал «Рада». Подарував місцевій рай-
лікарні 130 тонометрів та кількадесят вело-
сипедів. Останні призначено було для 
фельд  шерів у ФАПах району. Взимку чи до-

щової осені користі від такого транспорту 
жодної. Але принаймні по сухій погоді вело-
сипедист справді пересувається занедба-
ними шляхами краще, аніж пішохід. Інше 
питання – чи потрапили всі двоколісні «ма-
шини» за призначенням. «Чекай, а хто їх 
брав на баланс?» – поцікавився в автора 
цих рядків один зі співробітників районної 
податкової. «А головне, на якій підставі?!»
Питання непросте. Під час того самого візиту 
пан Литвин вручив Ємільчинському футболь-
ному клубові модерний плазмовий теле-
екран. Одначе самого цього ФК як юридич-
ної особи не існує. Тож не варто дивуватися, 
що вже за два дні зазначений телевізор висів 
на стіні одного з місцевих барів. А по завер-
шенні Євро-2012 перекочував до квартири 
власника цього закладу – «спонсора» тутеш-
ньої команди. «Людина по 200 грн на форму 
дає, чого їй не віддячити», – пояснили корес-
пондентові Тижня спортсмени. Звісно, жодна 
звітність цього не відобразила.
Житомирщина – це жито, льон і ліс. Уже ба-
гато років місцевістю, де Литвин сподіва-

одуматися), тож питання «пар-
ламентської кризи» (як окрес-
лив ситуацію сам спікер) зави-
сло в повітрі.  

ВІДПРАЦьОВАНИЙ МАТЕРІАЛ
10 років тому Володимир Лит-
вин прийшов у парламент саме 
як людина, що насамперед мала 
узгоджувати та балансувати ін-
тереси різних груп і політсил 
усередині створеного під вибори 
провладного конгломерату «За-
ЄдУ» та інших лояльних до того-
часного президента Кучми пар-
тій і депутатів. Потім спробував 
розвинути відповідні навички 
під час Помаранчевої революції 
та в останні півтора року роботи 
Верховної Ради у 2005–2006-му. 
Йому тривалий час вдавалося 
балансувати між представни-
ками старої та нової влади і збе-
рігати не лише посаду, а й полі-
тичну вагу. У 2006-му подолати 
прохідний бар’єр на парламент-

ських виборах його політсилі не 
вдалося, але, за результатами 
дострокових перегонів 2007-го, 
що відбувалися в умовах полі-
тичної кризи, таки зміг потра-
пити до законодавчого органу, 
хоч і з найменшою фракцією. А 
парламентська криза восени 
2008-го (зумовлена загострен-
ням протистояння Ющенка і 
Тимошенко) дала Литвинові 
можливість повернутися у 
крісло спікера, яке він (в обмін 
на входження до пропрезидент-
ської більшості) зберіг і після об-
рання главою держави Януко-
вича. Заохочений цими успі-
хами, Володимир Михайлович 
часто став заявляти, що людини, 
яка могла б замінити його на цій 
посаді за наявних у країні полі-
тичних реалій, просто не існує і 
що він завжди буде головою ВР. 
Однак з’ясувалося, що в логіці 
концентрації влади Банковою 
«вічному спікерові» було відве-

Кум королю
Що думають виборці Литвина про свого 
«головного» кандидата

Автор: 
Олесь Олексієнко

Вибір Литвина
Позиція спікера щодо мовного законопроекту,  
незалежно від мотивів, буде визначальною для його 
політичного майбутнього та місця в українській історії
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дено чіткий термін та умови ви-
користання, після вичерпання 
яких його балансуюча позиція 
ставала обтяжливою. 

Події 3 липня засвідчили, що 
влада вирішила обійтися без 
Литвина. Джерела Тижня схо-
дяться на тому, що він, найімо-
вірніше, таки не знав про підго-
товку голосування мовного зако-
нопроекту (або це було пого-
джено в дуже вузькому колі). 
Основна версія – голова ВР по-
платився за втрату контролю над 
фракцією. Бачення ж самого 
Литвина подій у парламенті зво-
диться до того, що його зрадили 
всі: регіонали, однопартійці та 
близькі товариші, як-от Адам 
Мартинюк. Причому під час зу-
стрічі з фракцією в депутатів 4 
липня, за його словами, було два 
варіанти пояснень підтримки 
мовного закону: не зрозуміли, за 
що голосували/не голосували, 
або отримали інформацію, ніби 
«з Литвином усе погоджено». 
Першу групу становлять парла-
ментарії, які орієнтуються на ма-
жоритарні округи в україномов-
них регіонах (Ващук, Шершун, 
Черній, Терещук, Шпак), а від-
так, як і Литвин, після голосу-
вання заявили (щиро чи ні, на-
разі не зрозуміло), що насправді 
не підтримували згаданого за-
кону. Другу – ті, хто не шкодує, 
що їхні голоси були зараховані за 
документ, і не мають наміру про-
сити визнати їх недійсними. Їх 

репрезентує керівник фракції 
Ігор Шаров – колишній депутат 
ПР, що й досі має спільний бізнес 
із нинішніми біло-синіми. У цій 
групі й ті, кого, за інформацією 
джерел Тижня, контролює мі-
льяр  дер-регіонал Василь Хмель-
ницькийм (Павленко, Белоусова, 
Шмід, Гривковський, Ремез) або 
хто пов’язує свої виборчі пер-
спективи з мажоритарними 
округами на півдні (Гриневець-
кий, Баранов тощо). Литвин їм 
більше не потрібний, натомість 
дуже важлива згода на їх прохо-
дження з боку Банкової, а також 
не зайва підтримка російської 
мови в парламенті. 

жЕРТВА ЧИ МАНІПУЛЯТОР?
Коментуючи свою заяву про від-
ставку та критику тих, хто його 
зрадив, Володимир Литвин за-
значив, що «в політиці завжди 
присутні емоції, однак це рі-
шення було спокійним і 
виваженим». Що ж мо-
гло змусити його до та-
кого радикального 
кроку?

По-перше, потреба у 
вчинку, здатному зберегти полі-
тичне обличчя та перспективу 
самостійного гравця, а не при-
слуги ПР. Означений мотив ціл-
ком міг бути посилений 
особисто-емоційним чинником: 
враженим самолюбством «наза-
мінного і вічного спікера», ко-
трого регіонали підставили 

ється зібрати голоси, керують пред-
ставники й ставленики «лляного 
клану». Проте й ліси не пасуть зад-
ніх. «Як скаже Держлісгоп, так і 
буде», – запевняє пані Олена (ім’я 
змінено), барменша одного з шести 
місцевих барів. Не того, де зник плаз-
мовий телевізор, але неподалік. «На 
минулих парламентських виборах я 
працювала в Держлісгоспі... За кого 
сказали, за тих голосував увесь ра-
йон», – стверджує вона.
«Коли в червні Литвин до нас їздив, 
сказали так у Держлісгоспі: для вас 
найбільше допомоги зробив саме 
він. А потім – Партія регіонів. Чи 
дасть таку поміч опозиція, коли стане 
владою, ми не знаємо. Тому заклика-
ємо всіх голосувати за цього канди-
дата і за цю партію», – розповідає 
співробітник райадміністрації.
Юрисконсульт Лісгоспу Петро Остров-
ський цього не заперечує, але й не 
підтверджує. «Ми – вільна країна. Ко-

після того, як він публічно 
поставив своє ім’я на те, 
що до осені законопроект 
не розглядатиметься, і за-
певнив: «Несподіванок не 
буде, це однозначно». За 
таких умов відсутність адек-
ватної реакції з боку Литвина 
дискредитувала б його як лю-
дину, що не володіє інформа-
цією про події в парламенті, і 
зводила б його роль у Верхо-
вній Раді до тієї, яку до остан-
нього часу виконував у Києві 
Леонід Черновецький. 

По-друге, Володимиром Ми -
хайловичем могло керувати 
прагнення упередити відставку з 
посади, яку заздалегідь готували 
регіонали після того, як спікер 
почав видаватися їм занадто не-
поступливим. Ще наприкінці 
травня після першої бійки в Раді 
через мовний законопроект 
Литвин запропонував розпус-
тити ВР. У відповідь біло-сині 

жен має право голосувати, як захоче. 
Купи мені машину, будинок, весь 
ліс – ти не маєш гарантії, що я прого-
лосую, як ти хочеш... Чи можуть інші 
проголосувати так, як вимагає на-
чальство? Звичайно. Або й ні.»
Колишній магазин «Молоко» тепер 
зветься оригінально: «Каприз». За-
мість молокопродуктів тут прода-
ється жіноче взуття. Продавчиня доб-
рих 50 років називає себе Тетяною 
Миколаївною й забороняє, щоб її 
знімали на фотоапарат. Розмовляє 
російською. «Нет, не знаю Француза 
я никакого... Литвина знаю, конечно. 
Он тут все время ездит, подарки раз-
дает. Чей он? Не знаю. За кого голо-
совать? Не знаю тоже. Язык? Мы тут 
все друг друга розумиемо, это все по-
литики понавыдумувалы...»
Анатолій Француз – головний опо-
нент спікера на окрузі, представник 
БЮТ і протеже народного депутата 
Сергія Пашинського. За прем’єрства 

Овруч

Територія мажоритарного виборчого округу,
в якому має намір балотуватися
Володимир Литвин
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почали розмову про переоб-
рання її очільника. Чому цього 
досі не сталося? Тому що є 
норма про кворум у 300 депута-
тів (які мають взяти бюлетні) 
для голосування за відставку го-
лови Верховної Ради. Щоб убез-
печити себе від втрати посади, 
Володимир Михайлович мав би 
демотивувавати від підтримки 
такої ініціативи опозицію. 
Проте ухвалення мовного зако-
нопроекту в першому читанні, 
яке відбулося 5 червня, супрово-
джувалося шквалом взаємної 

критики між парламентською 
опозицією і спікером. Тож Лит-
вин мав усі підстави побоюва-
тися, що опозиція може таки 
підтримати його відставку: по-
перше, щоб покарати, а по-
друге, щоб спровокувати розкол 
коаліції та поставити під сумнів 
існування провладної більшості. 

4 липня, наступного дня 
після ухвалення мовного закону 
Рада змінила процедуру голосу-
вання за відставку та обрання 
голови, скасувавши норму про 
кворум у 300 депутатів (відте-

пер достатньо буде тільки 226). 
Цілком імовірно, що Литвин ді-
знався про твердий намір біль-
шості таки підтримати новий ре-
гламент напередодні, в день го-
лосування за мовний закон, а 
відтак мав підстави занервувати 
і почати пошук «красивого» ви-
ходу із ситуації. Можливо, не 
просто так у виступі, присвяче-
ному «зраді побратимів», він 
приділив питанню підготовле-
них регіоналами змін до регла-
менту не менше уваги, аніж 
ухваленому з порушенням про-

Тимошенко був головою Житомирської обл-
ради. Після приходу до влади Віктора Яну-
ковича його позбавили повноважень. Він 
досі впевнений, що це було незаконно. 
Проте ставленики самого Француза в ра-
йонних масштабах, схоже, мали з цього 
приводу іншу думку. 2010-го більшість із 
них поквапилась присягнути синьо-білій 
владі.
У сьогоднішньому районному штабі 
об’єднаної опозиції немає навіть вентиля-
тора. «Штабіст» Володимир Радзивілюк не 
плекає світлих почуттів до «режиму», части-
ною якого вважає й Володимира Литвина. 
«Він тепер каже, ніби не знав, що цей фа-
шистський закон прийняли! – гнівається пан 
Володимир. – Та що він там не знав!..»
Слово «фашистський» вживають тут не так 
часто, і воно ознака справжньої ненависті.  
А зазвичай, коли йдеться про Партію регіо-
нів та її союзників, місцеве населення вико-
ристовує похідні від «бандити». «Знову ті 
бандюки понаприймали», – говорить полі-
тично стурбований літній чоловік, дбайливо 

переливаючи воду з колодязного відра до 
власного. При цьому, як показує швидке 
розслідування, він навіть не знає, який, 
власне, законопроект проклинає... Так, 
щось чув по телевізору.
«Я працював на цю Народну партію, – не-
квапливо розповідає пенсіонер Віктор 
Жайворон. Понад 15 років він був сільським 
головою чималенького села, котре зовсім 
поруч із райцентром. – Ну поїхав я на ми-
нулих виборах агітувати за цього Литвина. 
Тобто за Народну його партію... так бачу – 
їдуть за мною! І тільки потім дізнався: не 
туди повернув – штраф, спізнився на п’ять 
хвилин – штраф... Та я на бензині більше 
витратив!»
Схоже, столичні теорії політичного піару не 
зовсім вкладаються в провінційну практику. 
А от навпаки – легко. Кореспондент Тижня 
знайшов у райцентрі Ємільчине родину, 
кот ра примусила Володимира Литвина до... 
кумівства.
«Нас запросили як багатодітну зразкову ро-
дину, – розповіла Таїсія Омельченко, котра в 

33 роки виховує вже шістьох дітей. – До Но-
вограда в лютому... Я вагітна була... А Воло-
димир Михайлович роздавав звання 
матерів-героїнь. Я поцікавилась, чи може 
він бути хрещеним батьком мого наступ-
ного малюка». За її словами, голова Верхо-
вної Ради пообіцяв це прилюдно в лютому  
й виконав свою обіцянку в червні, відвіда-
вши Ємільчине.
Співробітники місцевої адміністрації не без 
поваги відгукуються про Таїсію та її чоловіка 
Володимира так: «Вона і в районі, і в об-
ласті вибивала допомогу на дітей, і всі її по-
силали. Тож коли підвернувся Литвин, мож-
ливості не прогаяла!»
«Володимир Михайлович нам допомоги 
жодної не надає, – мовить багатодітна 
мати. – Але двічі дзвонив його син Іван, ко-
трий опікується батьковим фондом. Питав, 
чи чого не треба. За кого голосуватиму? Для 
нас із чоловіком тут запитань немає – тільки 
за Литвина!»
«Перепрошую, – цікавиться на прощання 
кореспондент Тижня, – а як щодо ваших су-

Vox popUlI

ЗАЛЕЖНІСТЬ  
ВІД ПОСАДИ. 
«Робочі поїзд-
ки» та виділен-
ня десятків міль-
йонів бюджет-
них коштів для 
районів обрано-
го ним виборчо-
го округу – стали 
основою електо-
ральної кампа-
нії Володимира 
Литвина
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цедур мовного документа. Це 
змушує замислитися над тим, 
який із цих двох документів 
більше роздратував Литвина, а 
відтак став справжньою причи-
ною, а який лише приводом для 
публічного демаршу.

ТЕСТ НА СПРОМОжНІСТь
Спікер узяв паузу і калькулює 
ризики та можливості. Він уже 
заявив, що його відставка 
«прямо буде пов’язана з розгля-
дом ситуації навколо мовного 
питання». Проте насправді ви-
бір у нього залишається невели-
кий: цілковито заблокувати 
мовний законопроект у будь-
якій редакції або, знайшовши 
красивий хід для власного імі-
джу, тонко підіграти ПР. У пер-
шому випадку доведеться піти 
на реальний конфлікт із Януко-
вичем. Утім, попри втрати і ри-
зики, такий хід міг би дати Во-
лодимирові Михайловичу шанс 
на політичне майбутнє як від-
повідального лідера, що спро-
можний поставити перспективи 
української державності понад 
особисті поточні інтереси. У 
другому випадку він може по-
вторити шлях Мороза, зра-
дивши засадничу підвалину 
української ідентичності, до 
того ж органічну для нього осо-
бисто і важливу для більшості 
його виборців. При цьому він 
поступово може перетворитися 
на повністю контрольований 

(унаслідок наявності компро-
мату та зречення власної полі-
тичної перспективи) гвинтик у 
системі президента, яким зне-
хтують за першої-ліпшої на-
годи. 

Голова фракції Партії регіо-
нів Олександр Єфремов не ви-
ключив, що 31 липня може бути 
скликана позачергова сесія пар-
ламенту. У відповідь на заяву 
Литвина про відставку та від-
мову підписувати ухвалені за 
його відсутності закони, насам-
перед про мовну політику та 
зміну процедури обрання спі-
кера, 5 липня регіонали у складі 

51 депутата звернулися до КСУ 
щодо конституційності норми 
про необхідність кворуму в 300 
парламентаріїв для перевиборів 
очільника Ради. Конституцій-
ний Суд із безпрецедентною 
оперативністю (уже наступного 
дня, 6 липня) надіслав до парла-
менту лист із проханням подати 
позицію ВР з цього питання. За 
інформацією джерел Тижня, 
КСУ готовий виконати покла-
дене на нього партією влади за-
вдання в максимально стислі 
терміни, щоб на анонсованій на 

кінець липня позачерговій сесії 
ВР було обрано нового спікера 
та підписано всі необхідні керів-
ництву держави закони. Лит-
вин, щоправда, уже надіслав до 
КСУ листа, у якому заявив, що 
«порядок і процедура обрання 
голови Верховної Ради є питан-
нями внутрішньої організації 
роботи парламенту, які не мо-
жуть піддаватися конституцій-
ному нормоконтролю», однак з 
огляду на історію ухвалення рі-
шень цим судом упродовж 
останніх двох років видається 
сумнівним, що він відмовить 
владі.

За таких обставин єдиний 
шанс зберегти обличчя та полі-
тичну перспективу для Литви- 
на – відмовитися від підписання 
мовного закону Колесніченка – 
Ківалова у будь-якому вигляді 
(навіть якщо він буде ухвалений 
відповідно до регламенту та з 
частиною правок, проти вне-
сення яких із тактичних мірку-
вань не заперечує навіть Віктор 
Янукович). Хоч би які були осо-
бисті міркування Володимира 
Михайловича тепер і ролі в ми-
нулому, саме його рішення щодо 
згаданого документа (по-
справж ньому заблокувати чи 
все ж підіграти) забезпечить 
йому відповідне місце в історії. 
Зробивши правильний крок, він 
може здобути шанс оновитися 
як політик і отримати нові полі-
тичні можливості. 

сідів?» – «А що сусіди? – знизує плечима 
Таїсія. – Вони самі вирішать. Чи ви думаєте, 
що наш випадок – така велика реклама Во-
лодимирові Михайловичу? Як на мене, то 
ні.»
Загалом виборці не надто позитивно на-
лаштовані щодо Литвина, значна частина 
з них уже майже не відокремлює його від 
партії влади (у їхніх асоціаціях – ПР). До-
помагає цьому й методика «подвійної» ді-
яльності адмінресурсу, коли на виборах 
за партійними списками «рекомендують» 
голосувати за ПР, а на мажоритарних – за 
Литвина. Втім, це поки що, як і з ідентифі-
кацією все ще спікера з провладною політ-
силою. Врешті, коли він таки проявить 
принциповість щодо мовного закону Ко-
лесніченка – Ківалова, то хоч і ризикує 
втратити підтримку адміністративного ре-
сурсу (що не факт), однак здобуде реаль-
ний шанс перестати ототожнюватися з ре-
гіоналами...

Vox popUlI

ВИТРИМАВшИ ПРИНЦИПОВУ 
ПОЗИЦІЮ ЛИТВИН,  
ОТРИМАЄ шАНС  
НА ПОЛІТИЧНЕ МАЙБУТНЄ

Олександр Михельсон
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Роздуми над автоматом  
Калашнікова

Х
очеш зустріти друзів, яких давно не бачив? 
Приходь до Українського дому. Принаймні 
так було перших три-чотири дні.
Скромні масштаби протестного марафону 

проти «закону КК» (від 500–600 людей до щонай-
більше кількох тисяч у окремі дні) не мають вво-
дити в оману. Окрім ініціаторів-голодувальників 
та постійно присутнього ядра активістів були 
учасники, котрі приходили буквально на кілька 
годин, втікши з роботи або крадучи час сну. Вони 
не брали з собою ані прапорів, ані транспарантів, 
вони подекуди не знали, що їм робити, але просто 
не могли стояти осторонь. Тож загальна кількість 
тих, кого зачепила акція, значно більша.
Мітинг зібрав як відомих активістів із палаю-
чими очима, так і умовно небайдужих людей, які 
ще півроку тому не мали звички відвідувати ма-
сові заходи. Але що я помітив: мало не половина 
моїх друзів і знайомих, які прийшли на Європей-
ську площу, в побуті, як мені відомо, послугову-
ються російською. Тут були не лише звичайні 
українці за прізвищем, мовою й рядком в анкеті, а 
й, так би мовити, політичні: українські росіяни, 
українські євреї, українські поляки, навіть один 
український афганець. Усі щонайменше білінгви, 
а то й узагалі російсько-
мовні. Важко було позбу-
тися запитання: з їхнього 
боку захист української – 
це що непорозуміння? Не-
щирість? Кон’юнктура? 
Шизофренія?
Я вже писав про масову ре-
акцію в мережі російсько-
мовних співвітчизників, які 
категорично відмовлялися 
від «захисту їхніх прав». Ні-
чого дивного, законопроект 
регіоналів є суто символічним актом. Це схоже 
на те, як собака у відомий спосіб мітить свою 
територію. Тож саме так його сприйняли 
більш-менш розвинені люди. Як слушно зауважив 
один блогер, мовне питання – не мовне, а полі-
тичне: це як маркер, ти за Україну чи проти. Краще 
й не скажеш.
За Україну чи проти? Це питання цивілізацій-
ного вибору. Воно постало 1991-го, вирішува-
лося 2004-го, знову набуло актуальності 2012-го. 
Поза сумнівом, Україна – це передусім тяглість: 
мова, культура, історія, побут… усе, що становить 
самобутність того чи іншого народу, окрема осо-
блива мелодія життя. Але Україна також далеко не 
в останню чергу є альтернативою ненависному 
Сов  ку, точніше, Імперії зла в її різних інкарнаціях. 
Так до неї ставляться чимало сучасних україн-
ських патріотів (патріотів без жодних лапок), ко-

лись нібито байдужих до національної ідеї як та-
кої. Інакше кажучи, Україна для них – це не так 
минуле, як майбутнє, потенція, шанс.
Для них неприйнятний імперський цивілізацій-
ний проект, маркером якого, хай там як, залиша-
ється російська мова. Є така гіпотеза лінгвістич-
ної відносності, вона належить американцям Ед-
варду Сапіру та Бенджаміну Ворфу, відповідно до 
якої структура мови визначає мислення та спосіб 
пізнання реальності. Жодної екзотики чи міс-
тики: мова – це сума попередніх текстів, яка нею 
була генерована. Психологічна інерція. Мен-
тальна колія.
Тут нічого не поробиш: російська мова та, якщо 
ширше, російська культура подарувала світові 
Толстого та Достоєвского, Пастернака та Шостако-
віча, Бродского і Тарковского, але вона ж подару-
вала Ніколая І, Лєніна, Сталіна, Андропова, Пу-
тіна. Вона дала життя потужній гуманітарній тра-
диції, але вона ж породила протилежну за своїм 
імпульсом політичну традицію неофеодалізму, 
яку російське суспільство ніяк не здатне подолати. 
Чинний режим у Росії чудово це ілюструє: декора-
ції ніби нові, а суть незмінна від часів Пєтра І – 
всевладдя еліт, санкціонований згори крадіж, бай-

дужість і хамство функціо-
нерів, тотальний ідеологіч-
ний контроль, зовнішня 
експансія з претензіями на 
месіанство. Попри несмі-
ливий, а подекуди сміли-
вий і навіть героїчний опір 
нечисленних інтелектуа-
лів, такий порядок спира-
ється на покірний і навіть 
агресивний консенсус біль-
шості. Будьмо відверті, ро-
сійська ментальність у її 

вчорашніх і сьогоднішніх контурах нездатна 
ні на що інше в сенсі організації щоденного 
життя. (Можливо, завтра щось зміниться?) Це 

ніби робітник зі старого радянського анекдоту, 
який крав деталі зі свого заводу, сподіваючись зі-
брати вдома дитячий візок, а виходив щоразу авто-
мат Калашнікова.
Українці усвідомили: з цих деталей не вийде ні-
чого, крім автомата, колючого дроту, міжконти-
нентальних ракет «земля-земля», в кращому разі – 
мерседеса для прокурора. Ну хіба це простий збіг, 
що Партія регіонів запально відстоює цінності 
«русского міра» й водночас ретельно вибудовує не-
офеодальну вертикаль, однак у її дефективному 
провінційному варіанті?
Хтось назве це русофобією, мені байдуже. Я рад-
 ше кваліфікував би це як почуття самозбере-
ження. 

ДЛЯ СУЧАСНИХ УКРАїНЦІВ 
НЕПРИЙНЯТНИЙ 

ІМПЕРСьКИЙ 
ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ, 

МАРКЕРОМ ЯКОГО 
ЗАЛИшАЄТьСЯ РОСІЙСьКА 

МОВА
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Х
оча минулої п’ятниці Арсеній Яценюк оголосив 
про завершення мовної акції через начебто здо-
буту мітингувальниками «перемогу над владою», 
протестна активність у центрі столиці не згасла. 

Вже зранку наступного дня п’ятеро незгодних оголосили 
про початок безстрокового голодування, пізніше до них 
долучились інші, й тепер за мову голодують уже 12 осіб. 
Вони намагаються уникати слова «зра  да» щодо опозиціо-
нерів, але всі як один не приховують критичного до них 
ставлення й обіцяють стояти до справді переможного 
кінця. Спонтанно організована акція потроху розроста-
ється, щоночі під Українським домом залишається дедалі 
більше людей, яким не потрібні політики та партійні пра-
пори. 

Обличчя протесту 
Тиждень поспілкувався з голодувальниками під Українським 
домом, розпитавши про особисті мотиви участі в акції, ставлення 
до дій влади та опозиції і про те, чому на мітинг не вийшли тисячі

Записав Мілан Лєліч

Фото: Андрій Ломакін

ОЛьГА ДОВГАНЮК, 
родом з Івано-Франківська, 

живе у Києві, бакалавр Києво-
Могилянської академії, 21 рік:

Я голодую від початку акції. Стан 
здоров’я нормальний, медики кажуть, 
що найскладнішим буде сьомий день. 
Єдина проблема – погано переношу 
спеку, тому через опіки трошки підня-
лася температура. Готова триматися до 
повного скасування мовного законо-
проекту. Ми плануємо розширювати 
наші вимоги, якщо влада нас ігнорува-
тиме, але це вирішуватиме оргкомітет. 
Багато що залежатиме від кількості гро-
мадян, які приєднаються до мітингу. 
Думаю, що люди не долучаються не че-
рез страх, а через недовіру. Хоча як для 
такої неполітичної акції це вже чимала 
кількість, бо ми ж не можемо, напри-
клад, в Івано-Франківську найняти 10 ав-
тобусів і сказати: «Їдьте!» Чисельність ак-
ції залежить і від її довгостроковості. Тим 
більше партії не такі сильні зараз, щоб 
збирати мільйони, потрібна якась нова 
зміна. Я не відкидаю варіанта, що цей 
законопроект – елемент передвиборчої 
гри влади, спрямований на розкол кра-
їни. У нас тут на акції є і російськомовні 
люди, вони приходять сюди і розмовля-
ють тією мовою, якою хочуть. Але всі чу-
дово розуміють, що державною має ли-
шатися тільки українська, весь докумен-
тообіг повинен відбуватися лише нею. 



ПЕТРО шКУТЯК, 
Івано-Франківськ, депутат Івано-
Франківської облради, 32 роки:

Я приїхав сюди, бо настав переломний 
момент, терпіти далі вже не можна. Го-
лодую із суботи. Не знаю, до якої межі ді-
йду, бо ніколи раніше не голодував, але 
це в будь-якому разі триватиме до оста-
точного виконання наших вимог. 
У нас значну роль відводять політичним 
лідерам, які мають за когось щось вирі-
шувати. Це велика помилка. Якщо яко-
гось політика немає тут, із нами, то його 
проблема, а не наша. Наша справа – 
люди, які з доброї волі вийшли, самоор-
ганізувалися і націлені на розв’язання 
конкретного питання. А політики нехай 
вже самі думають, що з цим робити. 
Вони відступили, бо вже літо, відпустки, 
хтось, може, не вважає мовне питання 
таким важливим, хтось думає, що вони 
вже попіарилися достатньо і більше такої 
можливості в них немає. Але ж це не пи-
тання піару. 
Головна проблема, що люди зневіри-
лися. І, зокрема, в політиці. Кожен вва-
жає, що йому краще займатися якоюсь 
власною справою і з того буде більше ко-
ристі. Щоб бути тут, люди мають витра-
чати свої ресурси, час, не проводити його 
з сім’єю. Тобто треба йти на жертви. Ду-
маю, саме це людей спиняє. А не страх. 

АННА ЮщЕНКО, 
Київська область, бакалавр Київського 

національного університету 
імені Тараса шевченка, 20 років:

Я вважаю, що мій особистий досить ра-
дикальний крок – почати голодування – 
спонукає інших діяти. У нас багато людей 
вміють говорити на кухні, але самі нічого 
не роблять і кажуть, що ні в чому немає 
користі. Саме їх ми і хочемо нашою ак-
цією долучити до якихось активних дій. 
Я бачу свідомий курс влади на русифі-
кацію, і після виборів вона зможе зро-
бити ще дуже багато антиукраїнських 
справ. Тому не варто чекати, треба вже 
починати боротьбу. 
Своєю чергою, опозиція вирішила відсту-
пити з якихось власних міркувань. Воче-
видь, не розраховувала, що тут зали-
шаться люди, які прийшли сюди само-
стійно, а не тільки ті, кого сюди при-
гнала. І для опозиціонерів це стало ляпа-
сом, вони зараз у шоці. 
Думаю, люди масово не долучаються до 
нас не через страх, а через те, що не ві-
рять у результат. Хоча коли звідси пішли 
політичні партії, самостійно стало прихо-
дити більше народу. Ще один чинник – 
спека, вдень тут не так багато люду, вве-
чері збирається значно більше. 



КАТЕРИНА АВРАМЧУК, 
Київ, журналіст, 20 років:

Я належу до п’ятьох людей, які першими 
почали голодування, голодую з шостої 
ранку суботи. Звісно, стан здоров’я бував 
і кращий, але поки що тримаюся. Готова 
стояти до перемоги, поки не винесуть 
вперед ногами. Розпуск акції політиками 
став поштовхом до початку наших дій. 
Коли Яценюк заявив, що ми перемог-
 ли, – вибачте, де ми перемогли, які наші 
вимоги виконані? Тому ставлення од -
нозначно негативне до їхнього кроку.  
Можливо, вони домовляються з владою, 
можливо, затягують час. 
Ніхто не боїться ніяких кримінальних 
справ, ми вже звикли до того, що міліція 
вчиняє провокації. Як журналіст я це ба-
чила сто разів, сто разів про це писала, і 
мені навіть досить незвично бути на ак-
ції не як медійник, а як учасник. Коли 
люди побачать, що ми тут тримаємося, 
вони обов’язково підтягнуться. І взагалі 
краще сидіти в колі ста осіб, які є моїми 
однодумцями, ніж у колі тисячі, яких 
проплатили.

ОЛьГА ДАНИЛІВ, 
Івано-Франківська область, 

депутат Долинської районної ради, 
65 років:

Я приїхала сюди, бо мене дуже вразили 
слова наших політиків, що ми вже здо-
були перемогу. Я прибула до Києва в по-
неділок й одразу почала голодування. Ви-
рішила зробити президенту «подарунок» 
і протриматися без їжі три дні. Стільки  
голодують, коли ховають небіжчика,  
моляться, переживають, що втратили 
близьку людину. А я, своєю чергою, наза-
вжди ховаю у серці президента, бо він не 
є гарантом Конституції, гарантом нашої 
державності. І не тільки я, а й мільйони 
українців ховають його у власному серці. 
До перемоги ще дуже-дуже далеко. А 
опозиція потішила себе, і зробила це за-
рано. Думаю, влада до виборів не до-
веде до кінця історію з мовою. Проте за-
кликаю народ бути обережним, адже 
вона є непередбачуваною і чекати 
можна всього що завгодно. 
Коли ми здобули незалежність, я сказала, 
що без ідеології втратимо державність. 
Так і стається. Вірю, що ця акція може 
стати поштовхом до того, щоб народ про-
кинувся. Кожна посіяна зернина дає свої 
сходи. Нехай наша акція буде невеликою, 
але й вона свої паростки дасть. 



ОЛЕКСАНДР КАПІНОС, 
Тернопільска область, 

фермер, 28 років:

Голодую із суботи. Виїжджаючи з дому 
сюди, сказав собі, що без перемоги не 
повернуся, і вірю, що ми переможемо. Я 
не згодний з політиками, які сказали, 
що ми перемогли. Перемога – це скасу-
вання законопроекту і мораторій на 
спекуляцію мовними, історичними пи-
таннями, які призводять до розколу на-
ції. Вважаю, що таке рішення влади 
може бути вказівкою Кремля. Керівни-
цтво за певні свої інтереси віддає наші 
мовні інтереси. Крім того, наближа-
ються вибори. Люди, які обирали Януко-
вича і Партію регіонів, уже не збира-
ються за них голосувати, я це знаю від 
них особисто. І окрім таких штучних 
проблем, як мовна, у них немає інших 
методів, щоб утриматися при владі. 

ОКСАНА НЕжИВЕНКО, 
родом із Вінниччини, живе у Києві, 

аспірант Києво-Могилянської академії, 
26 років:

До голодування приєдналася на другий 
день після його початку. Для мене як 
українки питання мови ключове. Поба-
чивши, що відбувається, зрозуміла, що 
вдома я не на своєму місці. Особисто я 
вже почуваюся не дуже добре. Але ми 
не порушимо нашої обіцянки провести 
безстрокове голодування. 
З кожною ніччю нас стає трохи більше, 
на 5–10 осіб. Основними причинами 
того, що учасників не так багато, як мог-
 ло би бути, вважаємо літо, спеку, від-
пустки. Але я не чекала, що в нас буде 
така підтримка, навіть з боку абсолютно 
незнайомих людей, які приносять воду, 
туристичні килимки, гроші, вони молять 
нас залишатися тут. Можливо, це друга 
Революція на граніті. 
Зараз законопроект не може бути під-
писаний, бо Верховна Рада не працює і 
спікер заявив, що не зробить цього. По-
літики вважають, що то вже перемога. 
На нашу ж думку, це не перемога, а око-
замилювання. Тут зібралися люди, які 
не довіряють владі, не довіряють сло-
вам Литвина. Ми не впевнені, що він, 
наприклад, сьогодні не підпише доку-
мент. Тому вимагаємо рішучих дій від 
керівництва держави, яке має поста-
вити крапку з цим законопроектом.



Вимикай Facebook  
і виходь на вулицю 

У
продовж останніх років п’яти ми почули без-
ліч історій про те, як інтернет-інструменти – 
соціальні мережі, блоги, Twitter і YouTube – 
знищують диктатури й позитивно впливають 

на уряди. В нас соціальні медіа поступово набувають 
деструктивних рис: люди натискають like і думають, 
ніби знищили антинародний режим.
Два роки тому відомий американський публіцист 
Малькольм Ґледвелл на сторінках журналу The New 
Yorker опублікував критичну статтю «Невеликі 
зміни: чому революція не твітитиме». Вона викли-
кала бурхливу реакцію на шпальтах багатьох впли-
вових видань, бо стала спробою похитнути всесвітнє 
захоплення соціальними медіа.
Автор розкритикував сліпе поклоніння соціальним 
мережам. Він зазначив, що всіма розпіарена Twitter-
революція в Ірані лише оповістила західних корес-
пондентів про порушення, але нічого не зробила для 
координації та успішного завершення громадського 
невдоволення. На думку американця, інтернет-
інструменти здатні повідомити за короткий про-
міжок часу велику кількість людей, допомогти нуж-
денним і знайти донорські органи. Можна навіть ви-
кликати невдоволених на вулицю для чинення гро-
мадського тиску, але на цьому все закінчується.
Ґледвелл саркастично зауважив: протестувальники, 
що стоять на площі, не завжди мають під рукою 
Twitter і Facebook. Тому для кардинальних змін та 
революцій потрібні міцні зв’язки (а не наявність 
кількох тисяч віртуальних 
друзів) та ієрархія (харизма-
тичний лідер, підзвітність, 
організаційні підрозділи за 
напрямками роботи тощо).
Казки про вирішальну роль 
інтернету в арабських подіях 
і навіть у перемозі Барака 
Обами на президентських 
виборах – не більш ніж праг-
нення компанії з маркетингу 
в соціальних медіа продати 
свої послуги й підвищити власну суспільну зна-
чущість.
Два роки тому соціологічна компанія Pew 
Research Center опублікувала звіт про рівень задія-
ності американців у громадському секторі. Дослід-
ники зазначили: 75% дорослих громадян США бе-
руть активну участь (зокрема, й фінансово) у житті 
добровільних організацій та громадських ініціатив. 
Так, інтернет-користувачі виявились активнішими 
за решту: 80% із них є волонтерами, а серед тих, хто 
не послуговується всесвітньою мережею, цей показ-
ник становив 56%.
Отже, ми бачимо, що громадська активність амери-
канців ґрунтується далеко не на Facebook. Це 
невід’ємна складова життя американців, яка почина-
ється в дитячому віці з недільної школи, де малюки 

виготовляють подарунки для сиріт. Тобто Обаму до 
влади привели не соціальні мережі, це зробили міль-
йони співвітчизників, які були волонтерами і працю-
вали на перемогу свого лідера. Інтернет їм лише до-
поміг у цьому.
У нашому суспільстві Facebook крок за кроком замі-
няє «офлайнове» життя і спотворює сприйняття ре-
альності. Ми починаємо думати алгоритмами соці-
альної мережі. Впливовість людини вимірюємо не 
реальними справами, а кількістю прихильників. 
Про глибину висловленої думки судимо за наяв-
ністю «лайків».
Якщо почитати зміст коментарів, дописів, котрі пу-
блікують щодня в інтернеті, складається враження, 
що в Януковича сотні тисяч, мільйони ненависників. 
Проте їх не можна побачити на жодній акції про-
тесту. Люди обрали зручний для себе формат анти-
урядової діяльності – постити демотиватори, фото-
жаби й роздавати «лайки» однодумцям.
В інтернеті регулярно з’являються і швидко набува-
ють популярності мережеві опозиційні проекти, на-
приклад фейсбуківська сторінка «Церковь свидете-
лей покращення», до якої записалося майже 7 тис. 
прихильників. Члени спільноти масово поширюють 
карикатури й політичний гумор. Чим не ідеальна 
картина для влади: краще бавитися в мережах, ніж 
мітингувати на вулицях.
Інтернет-активісти щиро переконані в силі влас-
ного слова, здатного примусити президента кар-

динально змінити політич-
ний курс і, нарешті, почати 
боротися з корупцією. По-
літтехнологи вдало вико-
ристовують цей самообман 
– організовують «зустрічі з 
блогерами», після яких 
з’являються дописи про ді-
алог влади й суспільства.
Інтернет дав змогу будь-
якій примітивній істоті 
відчути себе політичним 

експертом-аналітиком, гуру й оракулом в од-
ній особі. З тієї кількості порад, зауважень і 
запропонованих стратегій можна скласти не 

одну сотню томів серії «Як нам облаштувати кра-
їну». Ось тільки проблема в тому, що автори «іде-
альних ідей» у своєму житті не спробували вті-
лити й сотої частини з ними написаного.
І навіть зараз, коли є чудова нагода загострити 
протестні настрої в країні через брутальні фаль-
сифікації під час голосування за закон про мови, 
не перестають з’являтися поради, побажання й 
роздуми на тему «недостатньої сили протесту для 
зміни влади в країні». Друзі, я можу вам пора-
дити лише одне: вимикайте Facebook і виходьте 
на вулицю. Саме там визначається ваше май-
бутнє. 

ЛЮДИ ОБРАЛИ ЗРУЧНИЙ 
ДЛЯ СЕБЕ ФОРМАТ АНТИ-
УРЯДОВОї ДІЯЛьНОСТІ – 

ПОСТИТИ ДЕМОТИВАТОРИ 
Й РОЗДАВАТИ «ЛАЙКИ» 

ОДНОДУМЦЯМ
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Микола 
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ДЕВІД КРЕМЕР, 
директор 
Freedom House

РОБЕРТ НУРІК, 
старший 

дослідник 
Атлантичної ради

ф
о

т
о

: а
н

д
р

ій
 л

о
м

а
к

ін

ф
о

т
о

: r
e

u
t

e
r

s

Спілкувалася 
Ганна Трегуб

Україна все ще 
має шанс 
Девід Кремер та Роберт Нурік про новий звіт Freedom House 
з оцінкою стану демократії в Україні

F
reedom House є однією з 
найстаріших правозахис-
них організацій світу, яка 
вже понад 71 рік займа-

ється поширенням демократії 
та захисту прав людини, а та-
кож моніторингом стану сво-
боди на планеті. Нещодавно 
фундація репрезентувала в Ки-
єві щорічний звіт, присвячений 
стану демократії в Україні. 
Тиждень поспілкувався з ди-
ректором Freedom House Деві-
дом Кремером і старшим до-
слідником Атлантичної ради 
Робертом Нуріком у межах зу-
стрічі в Книгарні «Є».

У. Т.: У цьогорічному звіті 
Freedom House «Nations in 
Transit» ідеться про те, що репре-
зентовані путінською Росією авто-
ритарні тренди не лише посту-
пово утверджуються в Євразії, а й 
стають популярними в деяких 
країнах Центрально-Східної Єв-
ропи, зокрема Угорщині та Укра-
їні. що спричиняє таку ситуацію?

Д. К.: Владімір Путін і його 
оточення не зацікавлені в тому, 
щоб сусіди РФ рухалися в бік де-
мократизації чи євроінтеграції. 
Думаю, що спогади про 2003-й у 
Грузії чи 2004-й в Україні все ще 
живуть у свідомості кремлів-

ського керівництва. Це поспри-
яло розвитку параної, що Захід 
намагається збурити такі виступи 
в Росії. Згодом параноїдальний 
стан поглибився через події 
Арабської весни на Близькому 
Сході та в Північній Африці на 
початку 2011-го. Частково все це 
пояснює нинішню позицію Пу-
тіна щодо Сирії. Він не любить 
Башара Асада, однак не хоче, щоб 
той зазнав поразки, адже це озна-
чатиме перемогу Заходу. Дехто з 
регіональних лідерів, як-от Яну-
кович, взяв на озброєння пога-
ний приклад російського очіль-
ника, зокрема в консолідації 
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БІОГРАФІЧНА 
НОТА

Девід Кремер 
Президент 
Freedom House 
(Дому свободи) 
з жовтня 2010 
року. У березні 
2008-го – січні 
2009-го – по-
мічник держав-
ного секретаря 
США з питань 
демократії, 
прав людини та 
праці. Був також 
заступником по-
мічника держсе-
кретаря з євро-
пейських та єв-
разійських пи-
тань, відпові-
дальним за від-
носини з Росією, 
Україною, Мол-
довою та Біло-
руссю. До того 
працював стар-
шим радником 
заступника дер-
жавного секре-
таря з глобаль-
них питань. Здо-
був ступінь магі-
стра совєтології 
Гарвардського 
університету і 
ступінь бака-
лавра совєтоло-
гії та політології 
Тафтського уні-
верситету.

Роберт Нурік є 
старшим дослід-
ником Атлантич-
ної ради (США). 
У 2003–2009 
роках –експерт 
у Центрі нероз-
повсюдження 
ядерної зброї 
Монтерейського 
інституту міжна-
родних відно-
син (Вашинг-
тон). У 2001–
2003-му був ди-
ректором мос-
ковської філії 
Фундації Карне-
 ґі. Обіймав 
поса  ду дирек-
тора з дослі-
джень Міжна-
родного інсти-
туту стратегіч-
них досліджень, 
працював у Мі-
ністерстві обо-
рони США. 

контролю над медіа, тиску на 
громадянське суспільство, нама-
ганні створити керований парла-
мент, придушити опозицію. Під 
час майбутніх виборів в Україні 
буде можливість зменшити кон-
солідацію влади в одних руках. 
Як на мене, Віктор Янукович таки 
відкрив для себе той факт, що 
Владімір Путін не є щирим дру-
гом ані йому, ані Україні.

У. Т.: У цьогорічному звіті позиції 
України погіршилися за п’ятьма із 
семи категорій «Nations in 
Transit». Наприклад, не зміни-
лася ситуація зі слабкою судовою 
незалежністю, а показник коруп-
ції майже сягнув рівня авторитар-
них країн. Чи може це бути точ-
кою неповернення для України?

Д. К.: Будь-яка держава 
може перейти цю межу і повер-
нутися назад. Як на мене, не 
йдеться про незворотні процеси. 
Просування шляхом демократи-
зації не є лінійним процесом. 
Приміром, Угорщина донедавна 
демонструвала значний прогрес 
у розвитку демократії, а сьогодні 
в неї реверсні показники. Після 
Помаранчевої революції укра-
їнці мали завищені очікування, 
але тодішні лідери розчарували 
їх. Віктор Янукович прийшов до 
влади шляхом демократичних 
виборів, проте його розуміння 
управління не було демократич-
ним. Однак ситуація в державі не 
є незворотною. Ще не пізно щось 
змінити. Ми зробили цей звіт, 
зокрема, й тому, що відчували: 
тут все ще є шанси для змін. Без-
умовно, показники України по-
гіршуються, проте це ще не озна-
чає, що їх не можна поліпшити. 
Сподіваємося, наш звіт допо-
може владі й самим українцям 
виправити становище.  

У. Т.: Правозахисні неурядові 
організації, зокрема Українська 
Гельсінська спілка та Харківська 
правозахисна група, стверджу-
ють, що влада посилює на них 
свій тиск, тоді як у цьогорічному 
звіті Freedom House фіксує по-
кращення критерію громадян-
ського суспільства в Україні про-
тягом 2011 року.

 Д. К.: В Україні спостеріга-
ються дві тенденції, які можуть 
видаватися протилежними, про-
 те які співіснують. Одна з них – 
українське громадянське сус-
пільство активніше й жвавіше, 
ніж рік тому. Коли ми були тоді 

у вашій країні, нас заскочило 
відчуття безпорадності та розча-
рування. Тепер люди енергій-
ніші й активніші. Цьому сприя-
ють майбутні парламентські ви-
бори в жовтні, подія, на якій 
вони можуть сфокусуватися. 
Друга – влада застосовує більше 
тиску, що призводить до пору-
шення питання про свободу 
об’єднань і зборів. Названі тен-
денції не є взаємовиключними. 
Ви можете мати активне грома-
дянське суспільство, яке, не ви-
ключено, зміцнить бажання ке-
рівництва пригнітити його як 
потенційну загрозу. Це частково 
пояснює, чому ми одночасно 
фіксуємо зростання дієвості гро-
мадських кіл і визнаємо, що 
низка організацій стикаються з 
посиленням пресингу на себе. 

У. Т.: Чому пострадянські країни 
чи нації гібридних режимів є та-
кими вразливими щодо антиде-
мократичних моделей влади, 
які включають монополізацію 
економіки та політики? Україн-
ські демократичні інституції 
вразливі та нестабільні внаслі-
док браку демократичного до-
свіду, фінансової кризи чи ро-
сійського впливу? 

Р. Н.: Причини різняться 
від країни до країни, однак на-
явні також ширші тенденції. Зо-
крема, культурні передумови, 
під якими я розумію історію, а 
не генетику. Є істотна різниця 
між країнами, які мають пам’ять 
про демократичний досвід, і 
тими, в яких вона відсутня. 
Власне, це одна з причин, чому 
ми бачимо позитивні зміни в 
Балтійських державах. На етапі 
пострадянської трансформації 
тут ще зберігалася пам’ять про 
демократичні інституції, які іс-
нували до більшовицької окупа-
ції. Перехід до демократії важ-
кий і болючий, оскільки на 
нього впливає досвід людей, а це 
те, що можна легко стерти. 

У. Т.: Які умови, на вашу думку, 
мають бути забезпечені в Укра-
їні для того, щоб створити кон-
курентне середовище в еконо-
міці, політиці, медіа та інших 
царинах?

Р. Н.: Технічні інструменти 
описано у звіті. Добра новина 
полягає в тому, що вони включа-
ють певні аспекти виборчого 
права, яке за умови його імпле-
ментації має надати більше про-

зорості та передбачуваності. 
Проте можливості для маніпу-
ляцій у майбутніх перегонах не-
покоять багатьох. Вони та їхній 
вплив мають бути мінімалізо-
вані. Йдеться про реальний до-
ступ спостерігачів до всіх щаблів 
виборчого процесу – від діль-
ниць на місцях до ЦВК. За-
вдання опозиційних і незалеж-
них партій – звертати увагу на 
будь-які порушення нарівні зі 
спостерігачами. Ширші полі-
тичні питання охоплюють по-
збавлення волі опозиціонерів. 
Добре, що ці партії вирішили 
поборотися у виборах, попри 
ув’язнення їхніх лідерів, проте 
той факт, що останні лишаються 
за ґратами, порушує питання як 
в Україні, так і за кордоном про 
легітимність майбутньої кампа-
нії. 

У. Т.: Минулий рік був позначе-
ний низкою соціальних виступів 
в авторитарних пострадянських 
державах. Чи насправді в Росії, 
Білорусі та країнах Центральної 
Азії влада боїться, що це відго-
мін Арабської весни?

Д. К.: Так, події в арабському 
світі зробили лідерів згаданих 
країн нервовішими. Вони тен-
денційно потерпають від пара-
ної, почуваються в небезпеці, зо-
крема це стосується політики Пу-
тіна. І розглядають ті події як до-
волі віддалені від своїх держав, 
однак стурбовані ними як віру-
сом, що може поширюватися.  
Занепокоєні навіть у Китаї. Там 
заборонили слова «жасмин», 
«Жас  минова революція», бо бо-
яться, що люди скористаються її 
досвідом і це спричинить рево-
люцію в Піднебесній.

Безперечно, це лише поси-
лює путінську параною. Ми ба-
чили антиамериканську рито-
рику під час президентської кам-
панії в Росії нинішнього року. 
Кремлівський керманич сам по 
собі є антиамериканістом і підо-
зріло ставиться до США. Згадати 
хоча б його коментар щодо Гіл-
ларі Клінтон після грудневих ви-
борів до Держдуми. Він звинува-
тив її та Держдепартамент у 
тому, що вони вивели людей на 
вулиці в Москві. На його думку, 
росіяни не могли зробити це са-
мостійно, а тільки якщо їм запла-
тили чи спонукали до таких дій 
Сполучені Штати. Йдеться про 
відчуття зовнішньої сили, яка за-
грожує Росії. 
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Валентина Теличенко: 
«Кожен причетний до арешту Луценка за три місяці мусить стати 
обвинувачуваним»

М
инулого тижня Євро-
пейський суд з прав лю-
дини ухвалив преце-
дентне рішення у справі 

українського екс-міністра вну-
трішніх справ Юрія Луценка. 
Вперше у практиці цієї інституції 
були офіційно визнані політичні 
переслідування всередині країни, 
яка претендує на статус демокра-
тичної. Про перспективи нової 
правничої ситуації Тиждень 
спілкувався з Валентиною Тели-
ченко, яка представляє інтереси 
колишнього очільника вітчизня-
ного МВС у Європейському суді.

У. Т.: Пані Валентино, цими 
дня  ми Євросуд визнав незакон-
ним арешт Луценка та утриму-
вання його до суду під вартою. 
Які перспективи відкриває це 
рішення і для самого ув’язне -
ного, і для судових розглядів у 
його справі?

– Європейський суд конста-
тував наявність політичних мо-
тивів у цих обох рішеннях – як 
про затримання, так і про арешт, 
потрактувавши їх як свавільні й 
незаконні. А отже, надалі під час 
звернення до Страсбурга із зая-
вою про порушення права на 
об’єктивний розгляд (а це необ-
хідно, щоб скасувати всі присуди 
української Феміди) Луценко 
дістане помітні шанси на визна-
ння, що вітчизняні судді вине-
сли вирок під політичним тис-
ком. Тобто даний висновок є 
надзвичайно важливим для ска-
сування того вироку, що вже 
ухвалений Печерським судом, і 
другого, який оголосять за 
тиждень-два. З огляду на те, як 
суддя старається з цим другим 
вироком, сумніву в тому, що він 
буде обвинувальним і незакон-
ним, не виникає. Як і в присут-
ності політичного замовлення. 
Нещодавно оголошене рішення 
Європейського суду не залишає 
шансів жодному з цих вироків.

Окрім того, воно дає підстави 
стверджувати, що група осіб за по-

Спілкувалася  
Алла Лазарева, Франція
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ІГНОРУВАННЯ РІшЕНь 
ЄВРОПЕЙСьКОГО СУДУ З ПРАВ 
ЛЮДИНИ МОжЕ ПРИЗВЕСТИ 
ДО ПРИЗУПИНЕННЯ 
ЧЛЕНСТВА УКРАїНИ У ПАРЄ

передньою змовою скоїла злочин. 
Наявність мотиву вже доведено, 
адже Європейський суд визнав 
політичний характер пересліду-
вання. Зокрема, це свідомо неза-
конні затримання й арешт (стаття 
371 КК України), порушення 
права на захист (стаття 374), ухва-
лення судом свідомо неправосуд-
ного рішення (стаття 375), втру-
чання в діяльність судових органів 
(стаття 376). Це все злочини.

У. Т.: У нашій державі якось не 
заведено карати за переступи, 
передбачені цими статтями...

– Мимоволі спадає на думку: 
«Хто ж його посадить? Він же 
пам’ятник». Але тепер, мабуть, 
доведеться... Злочин не повинен 
залишитися без покарання. 
Інак  ше кажучи, всі, хто причет-
ний до незаконного затримання 
й арешту Луценка, не пізніше 
ніж за три місяці відтепер по -
винні стати обвинувачуваними. 
Якщо ГПУ не почне відповідних 
проваджень, ми виходимо на ще 
одну справу у Європейському 
суді. Так, процес у Страсбурзі 
щоразу тривалий, але альтерна-
тива – лише самосуд. А це небез-
печно. Я багато спілкувалася з 
Юрієм Луценком за останні пів-
тора року, тож упевнена, що в 
нього вистачить витримки, муж-
ності й наполегливості пройти 
через усі необхідні процедури в 
межах законності.

У. Т.: Чи має вирок у його справі 
прецедентне значення для ін-
ших українських політв’язнів?

– Обов’язково. У рішенні про 
незаконні затримання й арешт 
Юрія Луценка вже навіть згада-   
но переслідування Юлії Тимо-
шенко. Понад те, це рішення дає 
важливий прецедент у практиці 
Європейського суду загалом: зо-
крема, його може бути викорис-
тано у справі «Маґнітскій проти 
Росії».

У. Т.: Які перспективи є сьогодні 
для подань до Європейського 
суду від Юлії Тимошенко та Ва-
лерія Іващенка?

– Не сумніваюся, що буде ви-
явлено великі порушення статті 6 
Конвенції про право на справед-
ливий суд, які дадуть змогу скасу-
вати вироки української Феміди. 
Тепер уже наважуся стверджу-
вати, що встановлять і політичну 
мотивацію кримінального пере-
слідування. Ос  кільки цим трьом 

людям не було забезпечено ліку-
вання в належному обсязі, як, 
зрештою, і майже всім, хто пере-
буває в місцях позбавлення волі й 
потребує лікування, то загалом 
призначені Європейським судом 
компенсації будуть помітними. 
Переконана, що сьогоднішні по -
літв’язні докладуть максимум зу-
силь, аби через регресні позови 
стягнути всі кошти, які держава 
Україна змушена буде заплатити 
зі свого бюджету, з фізичних осіб, 
котрі вчинили незаконні дії.

У. Т.: А як бути із правом на 
здоров’я звичайних, неполітич-
них в’язнів? Чи є і для них меха-
нізми захисту?

– Що казати про право на ме-
дичне забезпечення, коли навіть 
харчування є вкрай незадовіль-
ним? Пенітенціарна система – 

окремий світ, де корупція зашка-
лює. Якщо родичі чи друзі за 
межами зони мають кошти, то 
ув’язнений дістане і продукти, і 
медичні засоби, і можливість 
пролікуватися за межами колонії 
чи ізолятора. Якщо фінансове за-
безпечення відсутнє, треба готу-
ватися до найгіршого. Надія 
тоді – лише на витривалість, за-
кладену генетично.

У. Т.: Ви кажете про регресні по-
зови. Чи означає це, наприклад, 
що Юрій Луценко позивати -
меть    ся з конкретними чиновни-
ками, аби ті €15 тис. штрафу, 
що їх присудили Україні в Євро-
пейському суді з прав людини, 
стягли не з держави, а з кон-
кретних осіб?

– Спочатку сплатити прису-
джені компенсації зобов’язана 
держава. А потім позиватися до 
конкретних осіб, щоб відшкоду-
вати за їхній рахунок цю суму, 
повинна прокуратура, бо саме 
на неї покладено функцію пред-
ставляти владу в судах. Кримі-
нальні справи проти суддів, 
прокурорів, слідчих, які при-
четні до політичних справ, та-
кож має порушувати саме вона. 
А кошти, виплачені державою 

за рішеннями Європейського 
суду, треба буде включити як 
завдані збитки. Не віриться, що 
так буде? Буде. Критична маса 
накопичується занадто швидко. 
Ще жоден диктатор не вия-
вився вічним.

У. Т.: Нещодавно припинено 
кримінальне провадження у 
справі Кучми. Чи згодні ви з цим 
рішенням?

– Підозри щодо причетності 
Леоніда Кучми до вбивства Геор-
гія Гонгадзе нікуди не зникли. 
Єдиний спосіб уладнати ситуа-
цію – провести об’єктивне досу-
дове слідство й розгляд у суді по 
суті. Скасування постанови про 
порушення кримінальної справи 
після того, як слідчі дії за нею 
вже було закінчено, а Генеральна 
прокуратура виконувала останні 
формальності перед тим, як пе-
редати її до суду, не тільки не 
розвіяло підозр, навпаки, воно 
зміцнило їх. Тож попереду ще 
одна заява Мирослави Гонгадзе 
до Страсбурга. І ще одна ганьба 
нашій державі через замовне 
вбивство журналіста й можливу 
причетність до цього колиш-
нього президента.

У. Т.: Якщо влада, попри обі-
цянки, не виконає рішення 
Страсбурга, якими будуть  
наслідки такого кроку для 
України?

– Ігнорування рішень Євро-
пейського суду з прав людини 
може призвести до призупи-
нення членства держави у Раді 
Європи. Це, своєю чергою, за-
креслює всі перспективи інте-
грування як у політичну, так і в 
економічну євроспільноту. Крім 
того, втрата статусу демократич-
ної держави спричинить засто-
сування індивідуальних санкцій 
проти осіб, безпосередньо при-
четних до порушень прав лю-
дини, як сталося з держчинов-
никами, пов’язаними із заги-
беллю адвоката Сєрґєя Маґніт-
ского. Крім того, це вплине на 
перспективи України загалом як 
економічного партнера. Уряд 
Азарова сьогодні шукає можли-
востей дістати додаткові кре-
дити МВФ. Але нечесним і непо-
рядним не позичають, про це 
треба пам’ятати. Сваволя та без-
законня завжди є джерелом не-
стабільності, а нестабільні парт-
нери нікому не цікаві, що в еко-
номіці, що в політиці. 
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ПОРТРЕТ ВОРОГА
Ризиками, що підвищують рівень загрози застосування військової сили проти  
України, у Воєнній доктрині названо: 
1) висування територіальних претензій; 
2) заклики або спроби щодо перегляду наявних державних кордонів; 
3) нарощення угруповань військ та озброєнь поблизу кордонів України, створення нових, розши-
рення і модернізація наявних військових баз та об’єктів; 
4) створення або закупівля нових, а також модернізація наявних систем озброєння і військової 
техніки, передусім наступального характеру, що призводить до порушення балансу сил; 
5) активізація розвідувальної діяльності спеціальних служб іноземних держав та організацій 
проти України; 
6) проведення інформаційно-психологічних заходів щодо дестабілізації соціально-політичної 
обстановки, міжетнічних та міжконфесійних відносин в Україні або її окремих регіонах і місцях 
компактного проживання національних меншин; 
7) застосування політичних та економічних санкцій проти України; 
8) застосування військової сили в регіоні або за участю держав регіону; 
9) підтримка сепаратизму; 
10) виправдання застосування військової сили як засобу вирішення міждержавних спорів; 
11) послаблення законодавчих обмежень щодо застосування військової сили за межами власної 
території; 
12) порушення державами міжнародних угод, договорів про нерозповсюдження зброї масового 
знищення, засобів її доставки, здійснення контролю над озброєннями, обмеження і скорочення 
озброєнь або вихід із них (припинення участі в них); 
13) стимулювання ескалації воєнних конфліктів у регіоні.

ДІї САЛАМАТІНА НАГАДУЮТь 
ВІДВЕРТЕ ЗНУщАННЯ  
З УКРАїНСьКОї АРМІї

Н
ещодавно Віктор Януко-
вич ввів у дію рішення 
Ради національної без-
пеки і оборони України 

від 8 червня 2012 року «Про 
нову редакцію Воєнної док-
трини України» та «Про нову 
редакцію Стратегії національ-
ної безпеки України». Ключо-
вим недоліком доктрини є те, 
що вона не дає належного ме-
ханізму реагування на ви-
клики, а лише констатує за-
грози. 

Як і попередня, не називає 
конкретні країни, які є потен-
ційними супротивниками, да-
ючи лише критерії їх ідентифі-
кації: потенційний супротив-
ник – це той, дії чи наміри 
якого матимуть ознаки загрози 
застосування військової сили 
проти України. Цікаво, що пере -
раховані у п.10 документа озна-
 ки «воєнно-політичних ризи-
ків або викликів» свідча ть, що 
чи не основні загрози нині ви-
ходять від нашого північного 
сусіда (див. «Портрет во 
рога»). Оскільки саме в РФ 
Держдума свого часу ухвалю-
вала офіційні акти, які містили 
територіальні претензії до на-
шої держави, а президент Мєд-
вєдєв підписав закони, якими 
встановлено спрощену проце-
дуру використання російських 
військових за межами країни, і 
саме РФ щороку веде з Украї-
ною масштабні інформаційні 
та економічні (енергетичні, мо-
лочні) війни тощо.

БЕЗВІДПОВІДАЛьНА 
«ПОЗАБЛОКОВІСТь»
Нова Воєнна доктрина і Страте-
гія національної безпеки ґрунту-
ються на ідеї позаблокового ста-
тусу України, тобто відмови від 
інтеграції до НАТО. Причому 
дехто намагається подати це на-
віть як перевагу в нинішніх умо-
вах. Мовляв, позаблоковий ста-
тус – це зачинені двері в проро-

сійську Організацію договору 
про колективну безпеку. Адже в 
лютому цього року генеральний 
секретар ОДКБ Ніколай Бор-
дюжа вже зробив заяву про її го-
товність до «активізації співп-
раці» з Україною. 

Але проблема в тому, що 
позаблоковість – дуже дороге 
задоволення, яке потребує до-
даткових видатків, а її декла-
рування з одночасним хроніч-
ним недофінансуванням еле-
ментарних потреб Збройних 

сил України – це як мінімум 
безвідповідальність, а як мак-
симум цілеспрямована дивер-
сія. Як показує досвід останніх 
років, влада фактично знищує 
ЗСУ, відбувається безпреце-
дентний процес «самопосла-
блення» власної без  пеки. На 
2012 рік видатки на оборону за 
загальним фондом становлять 
лише 14,171 млрд грн, з них по-
над 12 млрд грн – видатки спо-
живання і лише 2,141 млрд грн 
– видатки розвитку. 

Це означає, що майже 85% 
за загальним фондом армії – 
витрати на зарплати персоналу, 
житлово-комунальні послуги, 
лікування, харчування, будів-
ництво житла військовослуж-
бовцям. Всього на оборону за 
загальним і спеціальним фон-
дами на 2012 рік в Україні виді-
ляється близько $2 млрд, з них 
на технічну модернізацію армії – 
тільки $1 82 млн. Тоді як один 
танк «Оплот» – це 25 млн грн. 
Для порівняння: в Росії на обо-
рону в бюджеті на 2012-й закла-
дено близько $72 млрд, а до 
2020-го Москва планує спряму-
вати лише на розвиток нових 
систем озброєння $795 млрд.

РОЗВАЛИТИ ЗСЕРЕДИНИ
Утім, проблема не лише у фі-
нансовій складовій національ-
ної безпеки. Наявні дуже три-
вожні сигнали вибору антинаці-
ональної стратегії політики дер-
жави у військовій галузі. На-
самперед це питання кадрової 
політики. Зокрема, йдеться про 
міністра оборони Дмитра Сала-
матіна, людину, яка до 2005 
року була громадянином Росій-
ської Федерації і 2010-го відзна-
чилася в боях за російські ін-

Операція «самоліквідація»?
Декларуючи позаблоковість, влада цілеспрямовано послаблює 
обороноздатність країни

Автор:  
Андрій Скумін
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САМОРОЗЗБРОЄННЯ
Відкидаючи необхідність інтеграції до НАТО, нове військове керівництво держави  
ініціює різке скорочення української армії

Продовження теми 
на стор. 28

тереси в українському парла-
менті, переламавши ніс опози-
ційному депутатові Карпуку 
під час ратифікації Харківсь- 
ких угод щодо Чорноморського 
фло   ту. За інформацією джерел 
Тижня, у приватних розмовах 
Саламатін не раз висловлював 
українофобські та відверто про-
російські погляди. 

Кілька місяців тому у ЗМІ 
було оприлюднено окремі поло-
ження проекту Концепції рефор-
мування Збройних сил України, 
підписаного міністром оборони 
одразу ж після того, як він обій-
няв посаду, яким передбачено в 
умовах позаблоковості України 

активно роззброювати і скорочу-
вати власні Збройні сили. Якщо 
сьогодні й так щороку зменшу-
ємо чисельність ЗСУ на 8 тис. 
осіб, то Саламатін запропонував 
на 20 тис. з тим, щоб у 2017-му 
залишилося 75 тис. особового 
складу, 100 літальних апаратів і 
270 танків (див. «Самороз
зброєння»). Для порівняння: у 
сусідній Румунії, яка теж заяв-
ляла про територіальні претензії 
до України і яка за населенням 
удвічі менша від нашої країни, 
ЗС налічують 90 тис. осіб. Навіть 
попри те, що вона не позабло-
кова держава, а член НАТО. 

Дії Саламатіна останнім ча-
сом нагадують відверте зну-
щання з української обороноз-
датності та армії. Зокрема, не-
щодавно в ЗМІ з’явилася інфор-
мація про проект реформування 
господарської діяльності вій-
ськових частин, розроблений 
Міноборони і підписаний міні-
стром оборони, який передбачає 
до видів діяльності військових 
частин зарахувати 78 видів гос-
подарської діяльності, серед 
якої розведення птиці, свиней, 
овець, кіз. Коментарі зайві… 

За даними законів «Про чисельність Збройних сил України» на відповідні роки. 
*Заявлена міністром оборони Дмитром Саламатіним чисельність військовослужбовців у 2017 році
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САЛАМАТІН ХОЧЕ,  
щОБ СОЛДАТИ  
ТОРГУВАЛИ АЛКОГОЛЕМ  
І «ЗАБЕЗПЕЧУВАЛИ 
ФІЗИЧНИЙ КОМФОРТ»

М
іністр оборони Укра-
їни Дмитро Салама-
тін – той, що всупереч 
нормам законів став 

регіональним нардепом, а по-
тім уславився бійками у стінах 
Верховної Ради, – схоже, від  
моменту свого призначення не 
спав і тільки й думає, яким чи-
ном доп’ястися до лав визнач-
них полководців. Утнути малу, 
але переможну війну? Але як 
це зробити, коли армію по-
стійно зменшують чисельно? 
Чи, може, влаштувати гранді-
озну показуху, тобто навчання 
з бойовими ракетними стріль-
бами й висадкою повітряних 
десантів? Та знову-таки, по-
пер    ше, військ не вистачить на 
щось грандіозне, по-друге, 
кількість ракет вже геть змен-
шена, по-третє, коштів на щось 
масштабне не передбачає бю-
джет.

І тут тривале безсоння, во-
чевидь, народило геніальну 
ідею. «Як не з Ґудеріаном чи 
Монтґомері, то принаймні з 
Блюхєром зрівняюся!» – поду-
мав, либонь, Дмитро Салама-
тін і сформулював власну стра-
тегічну оборонну ініціативу у 
вигляді проекту постанови 
Кабміну «Про внесення змін до 
переліку видів господарської 
діяльності, здійснення якої до-
зволяється військовим части-
нам Збройних сил України», 
після чого розіслав цей проект 
за своїм підписом на адреси 11 
міністерств та відомств.

Документ воістину грандіоз-
ний. До вже дозволених вій-
ськовикам видів господарської 
діяльності запропоновано до-
дати ще 78 нових, зокрема роз-
ведення великої молочної рога-
тої худоби, буйволів, коней «та 
інших тварин родини конячих» 
(зебр?), свійської птиці, свиней, 
овець і кіз, вирощування «ягід, 
горіхів, інших фруктів». Крім 
цього, військові частини куль-

тивуватимуть зернові (з якоїсь 
причини окрім рису) й технічні 
культури, займатимуться «пріс-
новодним рибальством» (чому 
не морським?), а також декора -
тивним садівництвом. Ну а де 
агропромислове виробництво, 
там і торгівля. На військові час-
тини відтак будуть покладені 
завдання продажу зерна, 
перероб леного тютюну й комбі-
кормів, добування торфу, випі-
кання кон  дитерських виробів, 
виготовлення робочого одягу й 
щитового паркету (і збут усього 
цього, ясна річ), оптової тор-
гівлі живими тваринами й роз-
дрібної – алкогольними напо-
ями та харчовими продуктами 
плюс ресторанний бізнес, «ви-
робництво фармацевтичних ма-
теріалів і препаратів», поєднане 
з «організуванням поховань і 
наданням суміжних послуг» та 
ще й таємнича «діяльність із за-

безпечення фізичного ком-
форту»…

Поза сумнівом, кожен, хто 
читатиме повний текст «списку 
Саламатіна», дістане велике за-
доволення від мовних шедеврів 
на кшталт уже згаданого «виро-
щування ягід, горіхів, інших 
фруктів». Але річ не в бюрокра-
тичному сленгу. Схоже, міністр 
оборони України хоче стати 
«Блюхєром номер два» – уті-
лити в життя нашого війська 
накреслення червоного мар-
шала.

Очоливши 1929 року Особ-
ливу Далекосхідну армію, Васі-
лій Блюхєр для забезпечення 
червоноармійців продовольст-

вом організував у її складі 
60-тисячний (третина всіх бій-
ців) «колгоспний корпус», по-
кликаний «освоїти багатющі 
цілинні й перелогові землі, за-
безпечити населення та армію 
продовольством». Та й інші 
з’єднання і частини займалися 
господарсь кою діяльністю куди 
активні  ше, ніж бойовою підго-
товкою. Історія мовчить із при-
воду того, які врожаї зернових 
мали війська полководця-
господарника, але добре ві-
домо, у що все це вилилося, 
коли почалися серйозні кон-
флікти з японцями, які окупу-
вали Маньчжурію. Так, 1 лю-
того 1936 року склалася напру-
жена ситуація поблизу застави 
Сіянхе, і командування вирі-
ши  ло спрямувати туди танко-
вий взвод, щоби показати са-
мураям: кордон на замку! Було 
відібрано найкращі бойові 
маши  ни (Т-26 найновішого 
зразка) й найдосвідченіші екі-
пажі. Результат – 150 км танки 
подолали за 56 годин, усі доро-
гою ламались (і не раз), до 
пункту призначення з шістьох 
дійшло чотири, але на них 
«зброя була підготовлена 
слабо» (тобто, очевидно, не мо-
гла стріляти…). А коли напри-
кінці липня – на початку серпня 
1938 року біля озера Хасан по-
чалися справжні бойові дії за 
участю десятків тисяч піхотин-
ців, сотень танків та літаків, 
з’ясувалася справжня ціна під-
готовки військ Блюхєра. За під-
сумками баталії нарком обо-
рони Ворошилов видав наказ 
№0040, в якому, зокрема, за-
значав: «Війська виступили до 
кордону по бойовій тривозі аб-
солютно непідготовленими… У 
багатьох випадках цілі артбата-
реї опинилися на фронті без 
снарядів, запасні стволи до ку-
леметів заздалегідь не були пі-
дібрані, гвинтівки видавалися 
непристріляними, а багато бій-

Новітній Блюхєр 
по-українськи

Автор: 
Сергій 

Грабовський
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ців і навіть один зі стрілецьких 
підрозділів 32-ї дивізії прибули 
на фронт зовсім без гвинтівок і 
протигазів. Незважаючи на ве-
личезні запаси речового майна, 
багато солдатів були послані в 
бій у зовсім зношеному взутті, 
напівбосі, велика кількість чер-
воноармійців була без шине-
лей». Крім того, Ворошилов 
відзначив у наказі «неприпус-
тимо злочинне розтягування з 
бойових підрозділів солдатів на 
всілякі сторонні роботи». А 
учасник подій бригадний комі-
сар Тєлєґін занотував, власне, 
те ж саме, але без евфемізмів: 
«Бойовою підготовкою не за-
ймалися, бо перетворилися на 
господарських командирів. 
Сіно, дрова, овочі заготовляємо, 
будівництво ведемо, білизну пе-
ремо…»

Чи змінилося щось істотно в 
Червоній армії від 1938 до 1941 
року? Попри грізні накази ста-

рого наркома Ворошилова й но-
вого Тимошенка, мало що. Як і 
раніше, на її бойову підготовку  
виділяли тільки від 0,3% до 
0,4% військового бюджету, що 
було вдвічі менше, ніж навіть 
на політико-виховну… Чого й 
дивуватися, що 22 червня 1941-
го Червона армія продемон-
струвала, що вона не вміє (і не 
надто хоче) воювати?

Та все-таки радянські війсь  ка 
були численними, запаси вій-
ськової техніки й споряджен  ня – 
колосальними, людські резерви 
– грандіозними, а з-за океану 
йшов потік ленд-лізу від щедрих 
союзників. А що в разі конфлікту 
бодай із якоюсь невизнаною 
квазі-державою При чорномор’я 
робитимуть доблес  ні Збройні 
сільсько господарсь ко-торгові 
сили України, загальна чисель-
ність яких через років зо два не 
набагато перевищуватиме число 
«багнетів» (чи, точніше, «ло-

пат») у «колгоспному корпусі» 
Блюхєра?

Але чого не зробиш, щоб 
стати поруч із визначним радян-
ським полководцем!

Червоного маршала можна 
взяти за приклад і в іншому: 
він ніколи не забував ані себе, 
ані жодної зі своїх чергових 
дружин і коханок, ані близь-
ких родичів. Жили вони зовсім 
не в «лисячих норах», як сол-
дати, і споживали не чорні су-
харі зі смердючою солониною». 
Втім, тут, мабуть, ані можно-
владців, ані генералітету вчи-
 ти не треба: уроки Блюхєра і Ко 
ними засвоєні міцно. А пи-
тання оборони Української 
дер  жави… З якого дива ними 
перейматиметься народжений 
у Казахстані зять російського 
екс-віце-прем’єра Сосковца, 
котрий із невідомих нам при-
чин раптом став «українцем» 
кілька років тому? 
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С
користавшись зосереджен-
ням уваги суспільства на 
мовному законопроекті, 
парламентська більшість 4 

липня ухвалила закон, яким пе-
редбачено виведення з публіч-
ної площини тендерів держпід-
приємств, які проводять не за 
бюджетні гроші. Голосування 
відбулося без попереднього об-
говорення після хвилинної до-
повіді регіонала Олексія Плотні-
кова. Законопроект № 9634 
«Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України з 
питань державних закупівель», 
розроблений Кабінетом Міні-
стрів, передбачає скасування не-
зворотності закупівлі держпід-
приємствами товарів та послуг 
через процедуру тендерних тор-
гів у випадках, коли розрахунок 
передбачено за власні обігові, а 
не бюджетні гроші.

ЦІНА ПИТАННЯ
Які наслідки ці законодавчі 
зміни матимуть для економіки? 
Йдеться про суму понад тре-
тина трильйона гривень, які то-
рік торгувалися через офіційні 
тендерні процедури. Зокрема, 
за даними міністра фінансів 
Валерія Хорошковського, 2011 
року відповідно до процедури 
державних закупівель було ви-
трачено 400 млрд грн і укла-
дено 110 128 договорів. Для по-
рівняння: видаткова частина 
держбюдже  ту-2011 становила 
332,8 млрд грн, але більш як дві 
третини з цих грошей – зарп-
лати бюджетникам, соціальні 
виплати та обслуговування 
держборгу. Так, касові видатки 
соціального спрямування за за-
гальним фондом державного 
бюджету 2011 року становили 
загалом 228,5 млрд грн. Відтак 

менше 100 млрд були «освоєні» 
через тендери. Тому статус «не-
бюджетних» грошей у держза-
купівлях торік мали близько 
300 млрд грн із тих, що про-
йшли через тендерні проце-
дури. Відтепер, коли закон буде 
підписаний президентом, цю 
суму освоюватимуть у тіні, без 
публічних оголошень про тен-
дери чи взагалі без конкурсної 
основи.

Що це означає для держпід-
приємств, суб’єктів господар-
ської діяльності? Фактичну від-
сутність суспільного контролю у 
використанні обігових коштів. 
Інакше кажучи, їхні піарники 
зможуть зекономити гроші на 
так звані інформблоки, чи, на-
впаки, агітаційні кампанії зі 
спростування критики або ж 
відбілювання репутації своїх 
босів.

Зробити явне таємним
Зміни до закону про держзакупівлі мають приховати масштаби 
перерозподілу бюджетних коштів між наближеними до влади 
бізнес-структурами

Автор: 
Ілона Заєць
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Сьогодні ми бачимо, як ДУС 
закуповує фрукти-ягоди по 600 
грн за кілограм, харківська 
влада встановлює в метро ла-
вочки за ціною автівки вітчиз-
няного виробництва, на АЕС за-
мовляють лексуси «як запоруку 
ядерної безпеки». Не кажучи 
вже про устаткування із накрут-
ками в 300–500%, консалтин-
гові послуги чи програмне за-
безпечення за 10–25 млн грн, 
якого ніколи не буде впрова-
джено, тощо. Сьогодні ми це ба-
чимо й часом можемо навіть на-
діслати запити до КРУ або ГПУ з 
проханням з’ясувати, куди йдуть 
державні гроші. І навіть отри-
мати відповідь. Адже фірми-
постачальники, хоч і наповню-
ють держскарбницю, як і ми, пе-
ресічні платники податків, але 
отримують свої прибутки за наш 
рахунок. Бо ми є споживачами 
послуг державних підприємств, і 
нам має бути цікаво, за яким 
призначенням витрачають су-
ми, які ми сплачуємо згідно з та-
рифами. Однак завтра це бачи-
тимуть тільки сотні уповноваже-
них, яких триматимуть на лан-
цюжку.

Інший момент. Законом об-
межено функції контрольно-
ревізійної служби (КРС), голо-
вним завданням якої є здій-
снення державного фінансового 
нагляду за використанням і збе-
реженням державних грошових 
ресурсів. По-перше, з функціо-
налу КРС прибрано дозвіл про-
водити перевірку державних за-
купівель на всіх стадіях. Відтак 
запобігти зловживанням реві-
зійники не зможуть – мусять 
лише констатувати порушення 
за фактом. По-друге, відтепер 
порядок, кого, коли і як переві-
ряти, встановлюватиме не зга-
дана служба, а Кабінет Міні-
стрів. Щось у цьому справді є. 
Наприклад, навіщо давати нові 
важелі КРС, якщо ними можна 
оперувати вручну. А інформація 
про майбутню перевірку, ба на-
віть перенесення її на зручний 
час може дорого коштувати як у 
прямому, так і в зворотному 
сенсі. Зауважимо також, що вка-
зані обмеження ніяк не зменшу-
ють можливості використову-
вати КРС як репресивний орган.

Звісно, жоден закон не пере-
творить зарегульованої еконо-
міки на конкурентну, хоч би й 
той, що встановлює обов’язко-
вість тендерів на будь-яку масш-

табну закупівлю. Однак прозо-
рість ведення торгів зумовлює 
ширші можливості для зацікав-
лених. Наприклад, перспективу 
оскаржити процедуру в судо-
вому порядку. Наразі, хоч би які 
сталися зловживання в тендер-
ному процесі, за новою редак-
цією закону про держзакупівлі 
буде знищено навіть спроби 
створення в країні конкурент-
ного ринку.

Що означають ці нововве-
дення для замовників торгів? 
Тобто для держпідприємств. 
Окрім можливості приховати їх 
від допитливих, є ще й інший 
безперечний «позитив» – це 
скасування процедури оскар-
ження невдоволеними, що в разі 
несумлінних потенційних під-
рядників могло затягти проце-
дуру закупівлі устаткування, або 
вкрай необхідних послуг на мі-
сяці, якщо не на роки. Але ж не 
всі переможені є несумлінними, 
чи не так?

КОНСТРУКТИВНА СКЛАДОВА?
На сьогодні зарегульована й за-
конодавством, і внутрішніми 
правилами держпідприємств 
процедура торгів штучно ство-
рила ситуацію, коли замовник 
має платити більше, бо вироб-
никові бракує часу й натхнення 
брати участь у тендерах, що мо-
жуть тривати роками. Відтак 
більшість продукувальників та 
посередників, використовуючи 
законодавчі можливості, змов-
ляються за ціновими показни-
ками. Сформована тендерна 
псевдоконкуренція, коли на від-
критих торгах між собою нібито 
змагаються півдюжини дилерів і 
дистриб’юторів одного заводу-
виробника. Їхня функція – лише 
створювати завищену ціну. Саме 
за її рахунок отримують хабарі 
(відкати) і замовник, і виробник. 
З редукціону тендер перетво-
рився на аукціон.

Понад те, в упертій боротьбі 
за прозорість тендерів процес 
обріс такою кількістю регуля-
торних норм і правил, що часом 
нівелюється сама ідея: пере-
могти повинна насамперед 
якість, і тільки потім – ціна. А 
щоб контролювати якість у 
межах торгів – потрібен високий 
фах. Отже, часто-густо маємо 
сьогодні ситуацію, коли хвіст ви-
ляє собакою: тендерний комітет 
і фінансовий блок підприємства 
диктують умови роботи техна-



рям. Якби скасування тендерів 
знищило й цей дисбаланс у ді-
яльності виробничих підпри-
ємств – було б непогано. Що-
найменше це дало б економію 
коштів за рахунок розформу-
вання власне тендерних коміте-
тів, де подекуди працює кілька 
десятків людей на підприємство. 
І не на саму зарплату.

Утім, цей примарний пози-
тив можна було б узяти до уваги, 
якби керівників підприємств 
призначали з метою їхнього 
(підприємств, а не керівників) 
фінансового та виробничого 
розвитку. А не з огляду на пар-
тійну чи родинну близькість. На 
сьогодні це навіть гіпотетично 
не бачиться можливим, принай-
мні через процедури держрегу-
лювання.

Міністр економрозвитку і 
торгівлі Петро Порошенко напо-
лягає на тому, що більшість 
держпідприємств (за його да-
ними, близько 1200) має бути 
приватизовано. Це на сьогодні 
реальна можливість стимулю-
вати керівників до праці за рин-
ковими законами, а не за 
родинно-клановими інтересами. 
Однак пан Порошенко вже ви-
ступив із заявою, що для 
підприємств-монополій, які не 
можуть бути приватизовані, має 
зберегтися відкритість і прозо-
рість закупівель. Але, цікаво, у 
який спосіб, якщо закон це пи-
тання обходить? Причому роз-
робляло його якраз міністерство 
Петра Олексійовича.

Звичайно, прозорість про-
цедури закупівель не виключає 
нецільового використання ко-
штів, особливо в українських 
реаліях. Інакше не було б сьо-
годні резонансних «вишок Бой-
 ка», цікавинок про «золоту» су-
венірку, яку придбають держ-
монополії, вдвічі й більше роз-
бухлих бюджетів на підготовку 
до Євро-2012, мільйонних ви-
трат на «замовні» статті й теле-
сюжети тощо. В ГПУ накопичи-
лося чимало справ про неці-
льове витрачання коштів до 
ухвалення аналізованого в цій 
статті закону. Проте безконтро-
льність витрат створить умови 
для зростання масштабу про-
блеми й позбавить громад-
ськість можливості контролю-
вати порушення, а причетних 
до них чиновників – необхід-
ності остерігатися суспільного 
розголосу зловживань. 

ЯК ЦЕ БУЛО

Скандальні держзакупівлі, які викликали суспільний резонанс  
завдяки поки що відкритій процедурі проведення тендерів

Покращення Альткому 
Будівельна фірма, яку ЗМІ пов’язували з віце-прем’єром з 
інфраструктури Борисом Колесніковим, стала справжнім 
символом держзакупівель по-регіональному. Загалом Аль-
тком від 2008 року, здебільшого «для підготовки до Євро», 
дістав підрядів на 11,68 млрд грн, із них понад половину – 
2011 року. В червні 2012-го він отримав 471,34 млн грн на бу-
дівництво шляхів у Полтавській області, водночас вартість 
одного кілометра дороги мала б перевищувати 30 млн грн. 
А в липні, по завершенні свята футболу, стало відомо, що 

Нацагентство з проведення Євро надасть цій фірмі 140 млн грн на будівництво в Донецькому аеро-
порту за безтендерною процедурою, яку використовували для підготовки до чемпіонату.

«Вишки Бойка» 
У березні 2011-го Чорноморнафтогаз купив за $400 млн 
плавучу бурову установку для видобутку вуглеводнів на 
шельфі Чорного моря. Як установили ЗМІ, це на $150 млн 
дорожче, аніж середня ціна такого обладнання у світі. Піз-
ніше було придбано другу вишку за тією самою ціною. Лат-
війська фірма, що їх продала, самоліквідвувалася в січні 
2012 року.

«Євродороговкази»
 До проведення чемпіонату Європи з футболу українські 
міста прикрасили пластикові вивіски та дороговкази зі світ-
лодіодами. При цьому метро Харкова закупило такі світ-
ляні таблички по 8,5 тис. грн за штуку, а без світлодіодів – 
по 5 тис. грн. У Києві 120 дороговказів для туристів при-
дбали в середньому по 15 тис. грн, а в Донецьку вони обі-
йшлись по 9 тис. грн за штуку.

«Книжки Хорошковської» 
У березні 2012 року Міносвіти закупило низку підручників для шкіл з інозем-
ними мовами навчання у видавництва, що виявилось єдиним учасником тен-
дера. Посібники української для молдавськомовних діточок обійшлись бюджету 
по 496 грн 75 коп за екземпляр, «Математика» для польськомовних – по 506 
грн за примірник, а «Українська мова» для них-таки – по 647 грн 9 коп. Серед 
авторів книжок була мати першого віце-прем’єр-міністра України Ольга Хорош-
ковська.

«Золота малина» 
На початку червня 2012 року держпідприємство «Гарант-
сервіс», що обслуговує офіційні заходи вищих органів 
влади, закупило на 2,6 млн грн фруктів, ягід та овочів для 
їдалень Адміністрація президента та банкетного залу Вер-
ховної Ради. За даними «Вісника держзакупівель», че-
решня обійшлась у 63 грн за кілограм (імпортна – 204 грн), 
манго – 408 грн, чорниця – 576 грн, а малина – 672 грн.

Перебір 
Показовий випадок, коли скандал у ЗМІ призвів до ска-
сування гігантської сумнівної закупівлі, стався у серпні 
2011 року. Тоді Держземагентство відмовилось від угоди 
з ТОВ «Інвестеко» про придбання пластмасових знаків 
для розмежування земельних ділянок. Сума угоди мала 
становити 4,9 млрд грн, а вартість кожного із 50 млн 
вказівників аж 98 грн.
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З 
1 липня 2012-го мав на-
брати чинності новий пода-
ток – на нерухоме майно. 
Проте цього не сталося. 

24 травня Верховна Рада ухва-
лила, а президент 22 червня під-
писав новий Закон «Про вне-
сення змін до Податкового ко-
дексу України щодо удоскона-
лення деяких податкових норм», 
яким уведення зазначеного по-
датку вкотре відкладається – що-
найменше до початку наступного 
року.

КОРИСНИЙ ПОДАТОК
Податок на нерухоме майно має 
низку переваг. По-перше, він був 
віднесений до місцевих податків 
і зборів, тобто надходив би без-
посередньо до бюджету села, се-
лища, міста, а не області чи Ки-
єва. По-друге, зараховувався б до 
бюджету розвитку, а відтак мав 
би цільове використання, насам-
перед це капітальні вкладення в 
ремонт і будівництво доріг, реа-
лізація іншої інфраструктури 
тощо. По-третє, не спрямований 
проти соціально незахищених 
верств населення. І нарешті, над-
звичайно простий з погляду його 
збору.

Податок на нерухомість може 
виконувати низку суспільно зна-
чущих завдань: забезпечувати пе-
рерозподіл матеріальних благ на 
користь соціально незахищених 
верств територіальних громад; 
створювати умови для раціональ-
ного використання фізичними та 
юридичними особами житлових і 
нежитлових приміщень. А голов-
 не – на нього дуже чекали в орга-
нах місцевого самоврядування. 

Муніципальна влада сподіва-
лася, що він зможе суттєво опти-
мізувати дохідну частину місце-
вих бюджетів. Адже традиційно в 
Україні частка таких податків і 
зборів у структурі їхніх доходів 
дуже низька та ще й швидко 
зменшується: 2006-го – 2,1%, 
2010-го – 1,2%. Але з уведенням 
податку на нерухомість як міс-
цевого деякі оптимісти навіть го-
ворили про справжню революцію 

в бюджетах України (насампе-
ред Києва та обласних центрів), 
оскільки муніципальні органи 
планували отримувати міні-
мально 2–3 млрд грн доходів на 
рік. 

СВОЯ СОРОЧКА  
БЛИжЧА ДО ТІЛА
Тим часом провладна більшість 
зробила все можливе уже на 
етапі ухвалення законопроекту, 
щоб вихолостити з нього основ-
ний зміст. І в Податковому ко-
дексі від 2 грудня 2010 року з пе-
реліку об’єктів, які оподаткову-
ються, вилучено садові або дачні 
будинки. Таким чином значну 
частину кількаповерхових при-
ватних об’єктів було виведено 
з-під оподаткування. Ще однією 
відверто лобістською нормою 

ст. 265 ПК стало положення про 
скорочення бази оподаткування 
для власників – фізичних осіб 
для квартир – на 120 м2, будин-
ків – на 250 м2. Фактично виве-
дено з-під оподаткування вели-
чезні житлові площі, недоступні 
пересічному українцю. Причому 
ставка податку мала обчислюва-
тися не за загальною площею, а 
за житловою. А це означає, що в 
будинку можна «за певну част-
 ку» до нежитлового віднести ве-
личезний метраж, відвівши його 
під «пральні», «гардеробні» тощо.

Подбав законодавець і про до-
рогу міську або приміську нерухо-
мість, що, як відомо, у 5–10 разів 
дорожча від об’єктів у сільській 
місцевості та малих містах, при-
рівнявши квартиру чи будинок на 
київському Печерську і в селі Цю-
рупинського району Херсонської 
області. Натомість пенсіонерка, 
яка є власницею двох 30-метро-
вих хрущовок або сільських хати-
нок (а таких випадків досить ба-

гато), все ж таки повинна за одну 
з них платити податок. Не дивно, 
що коли підрахували базу оподат-
кування, то виявилося, що бю-
джети отримають дуже малі суми, 
орієнтовно 300–350 млн грн. Але 
й ними депутати більшості разом 
із президентом Януковичем не 
готові ділитися з територіаль-
ними громадами. 

Спочатку норма ст. 265 По-
даткового кодексу мала набрати 
чинності 1 січня 2012 року, потім 
цей термін відклали до 1 липня 
2012 року, а згодом вже до 1 січня 
2013-го. Схоже, далі буде. 

ДИСКРЕДИТУВАТИ ІДЕЮ
Однак законодавець не лише від-
строчив запровадження податку 
на нерухомість, а й анонсував 
зміну концепції майнового по-
датку. Як можна судити із зако-
нопроекту «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України 
щодо оподаткування багатства та 
предметів розкоші» № 10558, по-
даного урядом 5 червня 2012 
року до Верховної Ради, пере-
інакшення концепції податку на 
нерухоме майно, відмінне від зе-
мельної ділянки, означає, що за-
мість нього вводиться податок на 
майно. Такий собі гібрид майно-
вого податку і податку на розкіш. 

Крок начебто правильний. З 
одного боку, він мав би розши-
рити базу оподаткування за раху-
нок рухомого майна, з іншого – 
підвести під оподаткування знач-
 ну частину предметів розкоші. 
Але це лише на перший пог- 
ляд. Бо згідно із законопроек-
том № 10558 не оподатковуються 
квартири менші ніж 200 м2, дачні 
або садові будинки, котеджі або 
житлові приміщення садибного 
типу, загальна площа яких не пе-
ревищує 500 м2. 

Відтак коло звільненої від 
оподаткування дорогої нерухо-
мості зросте в рази, що перетво-
рить ідею оподаткування нерухо-
мості на фарс, а відтак дискреди-
тує її в суспільстві. Може, саме 
цього й прагнуть у владних кабі-
нетах? 

Корпоративний інтерес
Влада блокує введення в дію закону про оподаткування дорогої 
нерухомості та поступово вихолощує його зміст

Автор: 
Андрій 

Коваленко

КОЛО ЗВІЛьНЕНОї  
ВІД ОПОДАТКУВАННЯ 
ДОРОГОї НЕРУХОМОСТІ 
РОЗшИРЮЄТьСЯ

Від  

2,1% 
у 2006-му  

до  

1,2% 
у 2010 році  

скоротилася частка 
податків і зборів  

у доходах місцевих 
бюджетів
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Велика банківська афера
Скандал із фінансовими маніпуляціями найбільшого банку 
Британії Barclays викрив масштабні махінації на західному ринку 
кредитування  

Автор: 
Майкл Бініон, 

Велика 
Британія В

ідставка Боба Даймонда – 
різкого і пихатого амери-
канця, який очолював один 
із найбільших банків Бри-

танії Barclays – викликала нове 
занепокоєння у банківському світі 
і загрожує викриттям скандалу 
всесвітнього масштабу, який за-
вдасть ще одного удару по системі 
західного капіталізму.

СПІЙМАЛИ НА ГАРЯЧОМУ
Даймонд подав у відставку не -
охоче й під тиском, після того як 
з’ясувалося, що кілька років по-
спіль банк Barclays постійно за-
ймався махінаціями з важливими 
міжбанківськими кредитними 
ставками. Наслідки цього відчу-
ваються далеко за межами Ту-
манного Альбіону. Barclays сам по 
собі є гравцем світового масштабу 
і був не єдиним банком, який ма-
ніпулював так званими лондон-
ськими міжбанківськими став-
ками пропозиції LIBOR (London 
Іnterbank Оffered Rate). Це ета-
лонні ставки, які визначають від-
соткові ставки і вартість позик у 
всьому світі. Те саме робили й 
інші відомі в міжнародних фінан-
сах імена. 

Ставка LIBOR використову-
ється при застосуванні фінансо-
вих інструментів на суму, яку оці-
нюють у $800 трлн. Якщо ці 
банки теж були втягнуті в мані-
пуляції зі ставками задля збіль-
шення власних прибутків або за-
хисту своєї репутації, то це може 
виявитися однією з найграндіоз-
ніших фінансових афер в історії і 
зачепити інтереси інвесторів і 
позичальників у всьому світі.

Barclays першим із банків по-
чав співпрацювати з владою. 
Американські та британські регу-
лятори вже оштрафували його на 
$450 млн. Коли розслідувати-
муть діяльність інших банків, мо-
жуть спалахнути нові скандали. 
Нині ж на британський уряд по-
сипалися вимоги від обурених 
політиків і бізнесменів провести 

повний і відкритий розгляд цієї 
справи. А слідчі в США й Канаді 
вже вивчають документи, щоб 
з’ясувати, як далеко зайшли ма-
хінації і чи не були й інші банки 
залучені до злочинного картелю.

БРУДНІ РУКИ
Але як же працює ставка LIBOR і 
чим завинив Barclays? Загалом 
ця катастрофа мала статися. 
LIBOR не є офіційним або неза-
лежним еталоном. Він виник у ті 
часи, коли банківська справа 
була джентльменським занят-
тям, велася у значно менших 
масштабах, і більшість великих 

банкірів Лондона були знайомі 
один з одним. Відкидалися 
ставки з найбільшим і наймен-
шим значенням, а з решти виво-
дилося середнє арифметичне. Ця 
система ґрунтувалася на довірі та 
чесності. Однак коли конкурен-
ція у сфері банківських послуг 
почала зростати, а економічна 
криза 2008–2009 років лягла ве-
летенським тягарем на банків-
ські ресурси, виникла спокуса за-
пропонувати неправдиві цифри, 
щоби фінустанова мала змогу 
брати кредити під дешевші від-
сотки або могла створити вра-
ження, що має більше власних 
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В ЕПІЦЕНТРІ 
СКАНДАЛУ. 
Звинувачений 
у банківських 
махінаціях 
виконавчий 
директор 
Barclays Боб 
Даймонд 

РЕПУТАЦІЯ БАНКІРІВ, 
ЯКІ Й БЕЗ ТОГО НЕ МОжУТь 
ПОХВАЛИТИСЯ 
ПОПУЛЯРНІСТЮ У БІЛьшОСТІ 
КРАїН ЄВРОПИ, ПІДМОКЛА 
щЕ БІЛьшЕ

готівкових коштів і відповідно її 
фінансове здоров’я знач  но 
краще, ніж про це свідчить її лік-
відність. Тепер же схоже на те, 
що протягом кількох років 
Barclays і кілька інших банків на-
магалися вплинути на остаточ-
ний фіксинг LIBOR, щоб збіль-
шити прибутки або зменшити 
втрати від ризиків для своїх по-
хідних фінансових інструментів.

Ідеться про величезні суми. І 
цілком зрозуміло, що хоча банк і 
намагається покласти всю вину на 
«несумлінних трейдерів», Дай-
монд та інші керівники чудово 
знали, що саме відбувається. У 
Сполучених Штатах розслідуван-
ням було встановлено, що маніпу-
ляції з ставками тягнулися ще з 
2005 року. Але Barclays та інші фі-
нустанови можуть заявити, що ре-
гуляторні органи також небагато 
зробили, щоб LIBOR став по-
вністю чесним і прозорим стан-
дартом.

Подробиці такі неясні, що їх 
важко зрозуміти більшості бри-
танців, включно з політиками. 
Зрозуміло одне: репутація бан-

кірів, які й без того не можуть 
похвалитися популярністю у 
більшості країн Європи, підмок-
 ла ще більше. Тепер їх вважають 
не лише жадібними і некомпе-
тентними, а й нечистими на 
руку. Колись бездоганний імідж 
банківського ділка нині безпо-
воротно зіпсований: трейдери, 

які провертали свої брудні махі-
нації зі ставками, жартували 
один із одним. «З мене кава», – 
писав один в електронному лис-
 ті. «Чувак, я тобі винен без міри! 
Відкорковую пляшку «Болін-
джера», – писав інший.

І цей останній скандал спа-
лахнув якраз тоді, коли банків-
ська система кількох європей-
ських країн переживає глибоку 
кризу. Ірландія, одна з перших 
країн єврозони, якій знадобився 
план порятунку економіки, опи-
нилася на краю руїни саме через 
падіння своїх найбільших банків, 
що не  обережно роздавали кре-
дити спекулянтам на ринку неру-
хомості. А Іспанія, яка щойно на-
позичала рекордних сум у сусідів 
по ЄС, глибоко погрузла в еконо-
мічних проблемах внаслідок об-
валу ринку житла, що, своєю чер-
гою, призвело до величезних без-
надійних боргів.

ВИВЕСТИ НА ЧИСТУ ВОДУ
Схвалене на початку економіч-
ного спаду більшістю західних 
країн рішення рятувати свої 
банки, надаючи їм колосальні 
кредити, було дуже непопуляр-
ним. Багато виборців говорили, 
що воно знімає моральну відпо-
відальність за кризу з самих бан-
кірів, які припустилися такої 
купи грубих помилок. Але західні 
політики твердили, що колапс 
банківської системи матиме ще 
гірші наслідки для економіки, 
тому на порятунок повинні при-
йти платники податків.

Після виведення на чисту 
воду махінацій банку Barclays зі 
ставками міжбанківського креди-
тування LIBOR ринкова вартість 
Barclays впала більше ніж на $3,7 

млрд. Другий за величиною банк 
Британії тепер відбивається від 
розлючених клієнтів і політиків. 
А багато великих компаній, особ -
ливо в Америці, вже подали кіль-
камільйонні позови до суду через 
подорожчання позик. Усього по-
зиваються приблизно до 20 бан-
ків, серед яких більшість найвідо-
міших установ Європи. Один рин-
ковий аналітик порівняв це із 
хвилею судових справ проти тю-
тюнових компаній 1998 року, які 
в підсумку коштували тютюновій 
індустрії понад $200 млрд.

Що ж буде зараз? Для Bar -
clays це відчайдушні спро  би поря-
тувати банк в останню мить. Спо-
чатку треба знайти нового вико-
навчого директора і голову ради 
директорів, який теж подав у від-
ставку. Далі планується поділити 
банк на два, відокремивши тради-
ційні банківські послуги для клі-
єнтів і бізнесу від інвестиційного 
підрозділу, який більше ризикує і 
схильний до не надто скрупульоз-
них операцій. До такого поділу 
змушували багато західних банків 
після розвалу Lehman Brothers 
2008 року, тож незабаром це 
може стати офіційною вимогою 
британського уряду.

У всьому світі регулювання 
теж стане жорсткішим. Жодна 
банківська система не може ефек-
тивно працювати без довіри. 
Можливо, розслідування завер-
шиться тюремними вироками 
для низки банкірів у Британії та 
інших країнах. Подальші банків-
ські реформи вимагатимуть, щоб 
ставки LIBOR (як і їхній європей-
ський еквівалент EURIBOR) ви-
значалися не на основі оцінок, а 
на реальній вартості кредитів. 
Можливо, розробити цей меха-
нізм буде нелегко, особливо якщо 
ринки залишатимуться в’ялими, 
а недостатній обсяг торгівлі не до-
зволить установити стандарт. У 
будь-якому разі нагляд за всіма 
операціями має здійснювати не-
залежний регулятор.

Тим часом по всьому світі 
банки з тривогою звіряють свою 
документацію, а старомодні кому-
ністи, які завжди твердили про 
заснований на визискуванні капі-
талізм, доводитимуть, що нареш-
 ті справдилися їхні пророцтва про 
його розвал. Фактично світова 
економічна система стоїть перед 
ще однією великою проблемою. А 
банкіри ще надовго можуть за-
бути про прихильність суспіль-
ства і повагу до себе. 
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Ч
и був 19-й саміт ЄС, що 
відбувся у Брюсселі 28–
29 червня, вирішальним 
у справі євро? Судячи з 

ейфорії на фінансових ринках 
та серед багатьох коментаторів, 
відповідь, здається, має бути 
ствердною. Відсоткові при-
бутки за італійськими та іспан-
ськими облігаціями різко 
зменшилися, адже інвестори 
зробили висновок, що європей-
ські політичні лідери мають 
намір створити банківську 
спілку та спростити проблем-

ним країнам доступ до пакетів 
допомоги від держав єврозони. 
У світі схвально оцінили 
прем’єр-міністрів Італії та Іспа-
нії Маріо Монті та Маріано Ра-
хоя, а також президента Фран-
ції Франсуа Олланда, яким 
вдалося взяти гору над канцле-
ром Німеччини Анґелою Мер-
кель. Останню ж на батьків-
щині багато хто критикує за те, 
що піддалася на шантаж. Як це 
часто буває, саміт було оголо-
шено визначальною подією, 
коли європейські політичні лі-

дери мали висловити своє ба-
чення щодо економічної та по-
літичної інтеграції заради по-
рятунку єдиної валюти ЄС. Не-
вже ця ейфорія виявиться по-
рожньою, як завжди?

Саміт справді дає підстави 
для обережного оптимізму. Єв-
рополітики заявили, що до 
кін ця року мають створити все-
європейський наглядовий ор-
ган банківського контролю (за 
участю Європейського цен-
трального банку). Наразі це 
лише слова, але якщо орієнту-

Повагом до інтеграції
Нещодавній європейський саміт був результативнішим,  
ніж зазвичай, проте цього замало
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ЄВРОПЕЙСьКІ ПОЛІТИКИ 
ЗАЯВИЛИ, щО ДО КІНЦЯ 
РОКУ МАЮТь СТВОРИТИ 
ВСЕЄВРОПЕЙСьКИЙ 
НАГЛЯДОВИЙ ОРГАН 
БАНКІВСьКОГО КОНТРОЛЮ

ватися на історію європей-
ського політичного курсу, то 
країни єврозони, ймовірно, 
сперечатимуться про подро-
биці його функціонування, 
перш ніж зрештою дійдуть 
єдиного рішення. Крім того, 
пані Меркель, погодившись 
на виділення пакетів допо-
моги безпосередньо банкам, 
зробила великий прорив, 
адже раніше наполягала, що 
допомогу слід виплачувати 
лише урядам держав на жор-
стких умовах. Незмінною за-
лишилася головна німецька 
позиція: спільна фінансова 
відповідальність має перед-
бачати спільний контроль. 
Однак, надавши зелене світ-
 ло гуртом фінансованій ре-
капіталізації банківського сек -
тору, пані Меркель відпо-
відно погодилася й на пер-
спективу спільних ризиків. 
До необхідної єврозоні част-
кової солідаризації боргів 
ще далеко, але нарешті 
крига скресла в Німеччині з 
її одержимістю жорсткою 
фіскальною політикою.

Не обійшлося й без кіль-
кох «але». Політики ЄС не 
прийняли рішення про зас-
нування банківської спілки. 
Не було згоди щодо всеєвро-
пейського страхування де- 
позитів або сумісної схеми 
функ  ціонування банківсько-
 го сектору. І хоча на саміті 
ухвалили, що пакети допо-
моги від країн єврозони мо-
жуть вливатися безпосеред-
ньо у фінустанови, усе зале-
жатиме від єдиного наглядо-
вого органу, який ще треба 
створити.

А нібито пом’якшені са-
мітом умови отримання до-
помоги для периферійних 

економік насправді також 
обмежені. Резонансне рішен-
 ня про можливість фондів 
порятунку викуповувати об-
лігації країн у скруті без об-

тяжливих додаткових умов 
було лише політичною обі-
цянкою стосовно того, що й 
так дозволено. Єдині справді 
нові конкретні зобов’язання: 
анонсована допомога Іспанії 
обсягом €100 млрд на река-
піталізацію банків уже не 
превалюватиме над іншими 
боргами, а Ірландія може 
сподіватися на пом’якшення 
умов для банків-боржників.

Кілька обмежених обіця-
нок – це все ж краще, ніж 
нічого, хоча вони навряд чи 
можуть стати новим міцним 
фундаментом для майбут-
ньої долі євро. Адже чимало 
планів може зірватися. Не-
вдоволені Фінляндія та Ні-
дерланди є нагадуванням, 
що в системі, в основі якої 
лежить одностайність, на-
віть за досягнення домовле-
ності на саміті подальші 
кроки обіцяють бути непро-
стими. На розгляд Консти-
туційного суду Німеччини 
вже було винесено деякі пи-
тання. Партнери пані Мер-
кель по коаліції і навіть 
дехто з її партії погрожують 
чинити перепони. Та й інші 
актуальні проблеми нікуди 
не зникли: передусім непро-
сті рішення треба буде при-
йняти щодо подальшої до-
помоги Греції, що мало фі-
гурувала в дискусіях на са-
міті.

Отже, навряд чи хтось 
наважиться назвати саміт 
вирішальним у справі євро. 
Якщо для узгодження по-
дробиць функціонування на-
глядового органу в банків-
ському секторі знадобиться 
кілька місяців, уявіть, якими 
далекими мають бути фунда-
ментальніші зміни в Консти-
туції, необхідні для ство-
рення банківської спілки, а 
також рішення про єврооблі-
гації. Дедалі сумнішими ви-
даються перспективи євро-
пейської та світової еконо-
міки. Рецесія підриватиме 
нормальний політичний курс 
і провокуватиме паніку на 
ринках. Країни єврозони пе-
режили цей саміт, але його 
рішення доведеться випро-
бовувати знову й знову. 

© 2012 the economist Newspaper 
limited. All rights reserved

КРОК УПЕРЕД. 
Країни «боргової 

ями» ЄС 
переконали 
німецького 
канцлера в 

необхідності 
рекапіталізації 

банків, а не 
допомоги 
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Гірка любов
Томіслав Ніколич має остерігатися, заграючи з амбітною Росією

О
брання колишнього край -
нього націоналіста Томіс-
лава Ніколича сербським 
президентом викликає 

почуття непевності щодо майбут-
нього країни та стабільності в 
Балканському регіоні, порушу-
ючи питання про політичне й 
економічне вторгнення Росії в 
Південно-Східну Європу.

БРАТИ ПО ДУХУ
Боротьба за посаду президента 
Сербії в травні точилася насам-
перед навколо рекомендацій 
щодо порятунку нестабільної 
економіки й викорінення всю-
дисущої корупції. Більшість не-
задоволених громадян голосу-
вали проти Бориса Тадича, бо 
вірили, що його опонент Ніко-
лич полегшить їхню фінансову 
скру  ту. Але, попри сміливі пе-
редвиборні обіцянки, його 
Прогресивна партія мала неба-
гато простору для маневрів під 
час економічного спаду, що 
охопив усю Європу. Насправді 
економічна ситуація в Сербії 
наступного року, швидше за 
все, й далі погіршуватиметься, 
тож питання полягає в тому, як 
на це реагуватиме її влада.

Ніколич обіймав посаду за-
ступника прем’єр-міністра в 
часи правління сербського 
диктатора Слободана Мілоше-
вича, а також був в уряді, коли 
війська НАТО бомбардували 
Сербію навесні 1999-го, щоб 
запобігти масовим убивствам і 
вигнанню албанців, які стано-
вили більшість у Косові. Саме 
тоді, вибираючи між приєд-
нанням до Заходу й союзни-
цтвом із Кремлем, Ніколич за-
явив, що віддав би перевагу 
Росії. Ілюзії щодо останньої 
мали всі сербські націона-
лісти, яким вар  то було б пиль-
ніше придивитися до сусідів 
Москви, скажімо, до України, 
перш ніж робити поспішні за-
яви про переваги тісного со-
юзу з Білока  м’я  ною.

Однак під час виборчої кам-
панії Ніколич пообіцяв, що 
«Сербія не зійде з європей-
ського шляху». Утім, надалі ру-
хатися визначеним курсом буде 
склад  но, якщо новий президент 
почне експлуатувати тему Ко-
сова та Боснійської Крáїни. 
Його обран  ня справді може зао-
хотити сербських лідерів Пів-
нічного Косова та Республіки 
Сербської в Боснії і Герцеговині 
жорсткіше обстоювати свої по-
зиції і гостріше поставити пи-
тання про від’єднання від своїх 
держав.

Інший маневр Ніколича 
буде в бік Росії, щоб дістати фі-
нансове й політичне сприяння. 
Під час його першого закордон-
ного візиту нового лідера тепло 
зустріли в Кремлі, де президент 
Владімір Путін заявив, що 
серби завжди були для росіян 
братами по духу. Але, незважа-
ючи на всю цю театральність, 
відносини між Москвою і Бел-
градом упродовж багатьох ро-
ків відзначалися рад  ше обо-
пільною експлуатацією, аніж 
палкою взаємною любов’ю.

Для правителів Росії всі 
слов’янські народи Балкан є ко-
рисним містком для стратегічно 
важливого доступу до Серед -
земномор’я. Впродовж століть 
вона переманювала на свій бік 
Болгарію, Сербію і Чорногорію, 
оперуючи ідеєю слов’янської 
православної єдності проти чу-
жоземної влади. Борці за неза-
лежність цих держав охоче при-
ймали її допомогу в боротьбі 
проти панування Османської 
імперії. В обмін на це царат ви-
магав підтримки його зов -
нішньополітичних амбіцій, які 
йшли врозріз із інтересами 
країн Західної Європи.

Сталін узяв на озброєння 
стратегію царської Росії після 
захоплення комуністами влади 
на Балканах наприкінці Другої 
світової війни. Але якщо Болга-
рія залишалась йому вірною, 

то югослави були першими, хто 
дистанціювався від Москви, і 
відтоді Белград перебував під 
постійною загрозою втор-
гнення з боку «братнього» ро-
сійського народу. Тіто спритно 
зіграв на протистоянні Сходу із 
Заходом, не маючи жодних 
ілюзій щодо російських імпер-
ських амбіцій.

На початку 1990-х, коли де-
зінтегрувалася Югославська 

Автор: 
Януш 

Бугайські, 
СшА
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ДЛЯ РОСІЙСьКИХ 
ПРАВИТЕЛІВ УСІ СЛОВ’ЯНСьКІ 
НАРОДИ БАЛКАН 
Є КОРИСНИМ МІСТКОМ 
ДЛЯ СТРАТЕГІЧНО 
ВАжЛИВОГО ДОСТУПУ 
ДО СЕРЕДЗЕМНОМОР’Я

Федерація, Слободан Мілоше-
вич хитро використав Росію 
для захисту від західного тиску. 
Боріс Єльцин потрібен був 
йому, аби показати, що Сербія 
не самот  ня, – водночас дро-
блячи території сусідів для 
створення етнічно однорідної 
держави.

Кремлівському лідерові бал-
канський диктатор, своєю чер-
гою, став у пригоді для демон-
страції того, що Росія залиша-
ється могутньою потугою, на-
віть утративши своїх сателітів 
після розпаду СРСР. Белград 
грав на амбіціях супердержави, 
які плекала Москва, а та мані-
пулювала сербськими міні-
імперіалістич  ними мріями. Че-
рез його наполягання РФ була 
втягнута в усі пост’югославські 
кампанії врегулювання кон-
фліктів.

ЗАГРОЗА ЗґВАЛТУВАННЯ
Але на відміну від Мілошевича, 
який хитрував із Росією собі на 
користь, сучасні сербські наці-
оналісти видаються наївними й 
довірливими. Ніколич заявив 

якось, що радше бачив би Сер-
бію російською провінцією, а 
не членом ЄС. Нині Кремль 
розглядає його країну як за-
мінник Болгарії на Централь-

них Балканах, бо ж навіть Со-
фія, бувши традиційно союзни-
ком Белграда, вступила до 
НАТО й відмовилася від кіль-
кох невигідних енергетичних 
угод із Москвою.

Кремль позиціонує Сербію 
як бастіон проти поширення 
американського впливу в 
Південно-Східній Європі. Чи-
новники РФ застосовують тиск 
на неї, методи «пряника» й 
шантажу, попереджаючи, що 
будь-які кроки в бік членства 
до НАТО закінчаться втратою 
російської підтримки щодо не-
визнання Косова. Також Мо-
сква хоче бачити Белград поза 
межами ЄС, аби запобігти 
впровадженню в країні євро-
пейських правових норм, особ -
ливо стосовно прозорості ве-
дення бізнесу. Натомість вона 
пропонує Сербії вступити до 
свого неоднозначного Євразій-
ського економічного союзу.

Будучи в Москві, Ніколич, 
крім того, заявив, що може ви-
знати незалежність Південної 
Осетії та Абхазії, незважаючи 
на протести грузинів. Оче-
видно, парламент Сербії зби-
рається прийняти рішення про 
офіційне визнання цих прого-
лошених за підтримки Кремля 
державних утворів упродовж 
найближчих тижнів. РФ нама-
галася переконати і вмовити 
різних союзників зробити це, 
але безуспішно. Хоча Сербія 
може вважати, що такий крок 
допоможе їй здобути чималі 
кредити від Росії, надалі він 
негативно позначиться на спо-
діваннях щодо європейської 
інтеграції.

Ніколич звернувся до Мо-
скви з проханням про кредит на 
$800 млн із обіцяного Росією 
мільярда, з яких поки що Сербія 
отримала тільки $200 млн. Але 
новий уряд останньої має 
уважно читати умо   ви будь-якого 
договору. Кремль не роздає по-
жертв, а шукає способів на  в’я -
зування політичної залежності й 
здобуття контролю над енерге-
тичною інфраструктурою парт-
нера, коли державні компанії 
РФ саме працюють над проек-
тами нафтомагістралей через 
Балкани. Белград має зробити 
так, аби невмируща любов Ніко-
лича до Росії, яку він декларує 
від імені всього свого народу, не 
закінчилася зґвалтуванням Сер-
бії на побаченні. 
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ЗБУРЕНІ 
ДИКТАТОРОМ. 
Повалення 
режиму 
Башара Асада 
залишається 
питанням часу

П
овстання, внаслідок якого 
загинули понад 15 тис. си-
рійців, триває вже 16-й мі-
сяць, але дипломатичні й 

військові пристрасті навколо 
конфлікту далі розпалюються. 
Президент Башар Асад програє 
на всіх позиціях. Невідомо, коли 
впаде остання крапля, та навіть 
табір його друзів, щодень менш 
численний, схоже, визнає: скоро 
він піде.

Хоч лідер Дамаска й відмов-
ляється капітулювати на дипло-
матичному фронті, де його досі 
підтримують старі російські со-
юзники, та, напевне, починає 
поступово відчувати поразку. 
«Кілька місяців тому він відмов-
лявся в це вірити, – стверджує 
дипломат, наближений до поля 
дії. – Але, гадаю, тепер уже знає: 
кінець близько, і йому дове-
деться піти».

ПЛАН І РЕАКЦІЯ
30 червня на нараді міністрів за-
кордонних справ дев’яти країн, 
відомих як «група дії», в Женеві 
було прийнято рішення про фор-
мування «перехідного уряду на 
засадах взаємної згоди». У зу-
стрічі взяли участь п’ять постій-
них членів Ради Безпеки ООН, а 
також Ірак, Кувейт, Катар і Ту-
реччина, але не Іран і Саудівська 
Аравія, які настільки ворогують 
між собою, що не дістали запро-
шення. Крім того, присутні були 
генсеки ООН, делегати Ліги 
арабських держав (ЛАД), до якої 
входять 22 члени, а також 
верхов  ний представник ЄС із за-
кордонних справ.

Сирійська опозиція скаржи-
лася на усунення з тексту женев-
ського плану положення щодо 
відходу Асада від влади, яке міс-
тилось у попередньому проекті 

документа. Але західні дипло-
мати наполягали на своєму: мов-
ляв, росіяни, попри постійні го-
лосні заперечення, непрямо по-
годилися, щоб той достроково 
покинув свій пост, бо аж ніяк не 
міг залишитися в перехідному 
уряді, створеному за взаємною 
згодою. «Для них зрозуміло, що 
він має піти, – каже один дипло-
мат. – Йому потрібно зберегти 
гідність. Але не можна вбити 
стільки людей і далі залишатися 
легітимним».

Західні уряди, які тісно спів-
працюють із Туреччиною, Ката-
ром і ЛАД, досі без надії сподіва-
ються, що план мирного врегу-
лювання, презентований колиш-
нім генсеком ООН Кофі Анна-
ном, знову набере обертів. «Усе 
досі крутиться навколо нього, – 
стверджує інший дипломат. – Це 
найкраще, що ми наразі маємо».

Час грає проти
Дипломатію заступає збройне протистояння, але войовничий 
президент Сирії Башар Асад невпинно зазнає поразок на обох фронтах
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У МІРУ ТОГО ЯК шИРИТьСЯ 
ВІЙНА, ЗАНЕПАДАЄ 
ЕКОНОМІКА Й ПОСИЛЮЄТьСЯ 
ДИПЛОМАТИЧНИЙ ТИСК, 
АСАД СТАЄ БІЛьш 
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Асад, своєю чергою, підви-
щив, ставки 26 червня, вперше 
оголосивши, що Сирія справді 
перебуває «у стані війни», й ви-
давши нові закони, які передба-
чають покарання для його опо-
нентів (тепер усі вони стали «те-
рористами»). Державне телеба-
чення закликає солдатів іти на 
«мученицьку смерть» за батьків-
щину. Уряд Асада висловив про-
холодну згоду на женевський ва-
ріант за умови, що його опо-
ненти спершу складуть зброю, 
як і у випадку з попереднім пла-
ном Аннана, котрий він фор-
мально прийняв, але здебіль-
шого на практиці його так і не 
виконав.

Але цього не буде. Військо-
вий тиск на Асада зростає. День 
за днем силовий баланс у кож-
ному новому місті коливається 
між режимом та його неефек-
тивно організованими, але де-
далі краще озброєними опонен-
тами, однак події розвиваються 
не на користь Асада. У гористій 
північно-західній провінції Ід-
ліб повстанцям фактично вда-
ється утримувати контроль над 
великими частинами території, 
зокрема, відрізками 900-кіломе-
трового кордону з Туреччиною, 
попри майже невпинний вогонь 
із боку урядових військ.

ВІЙНА ТЕПЕР СКРІЗь
Бойовики переходять кордон, 
переправляючи зброю та ліки, і 
вітаються з біженцями та дезер-
тирами, що йдуть в іншому на-
прямку. Є повідомлення, що си-
рійських військових, які патру-
люють рубежі, на деякі пости до-
водиться везти повітряним 
транспортом, бо ніяк перетнути 
ворожу територію по землі. За 
підрахунками експерта ООН, 
40% населеної території дер-
жави більше не є під її повним 
контролем. Повстанці почали 
зміцнювати свої позиції, осо-
бливо на північному заході та 
сході.

Бої посилюються й на око-
лицях, ближчих до центру 
впливу. Там сили Асада не да-
ють пощади нікому. Кидаючи в 
бій танки, артилерію та авіацію, 
а віднедавна ще й розвідувальні 
безпілотники та бойові гелікоп-
тери, вони частково розгро-
мили підконтрольну опозиції 
Думу – передмістя Дамаска 
(там проживає понад 300 тис. 
людей, здебільшого мусуль ман-

сунітів, дедалі менш лояльних 
до режиму, де домінують ала-
віти, до яких належить і родина 
Асада). А нещодавній вибух у 
Замалці (на іншій бунтівній 
околиці столиці), організова-
ний, як стверджує багато хто, 
силами безпеки, забрав життя 
десятків учасників жалобної 

процесії на похороні повстан-
ського бойовика.

Завдяки такому інтенсив-
ному вогню, тисячам арештів і 
систематичним тортурам (де-
тально задокументованим у 
страхітливому звіті, що його 
опублікувала 3 липня міжна-
родна неурядова організація 
Human Rights Watch) режиму 
вдавалося утримувати центри 
Дамаска й Халеба – другого за 
величиною міста в Сирії – під 
своїм контролем. Однак атаки 
на кшталт нещодавнього вибуху 
в міністерстві свідчать, що по-
встанці можуть дістатися й туди. 
І поки державне телебачення 
показує, як двірники поверта-
ються на «очищені» (і спорож-
нілі) вулиці Думи, ескорт з іно-
земними журналістами прово-
дять за кілька миль від числен-
них озброєних бійців Вільної си-
рійської армії, які звично патру-
люють території серед білого 
дня.

Повстанці вбивають дедалі 
більше солдатів. Від березня до 
червня кількість сутичок між 
ними та військовими подвоїлася 

– минулий місяць виявився поки 
що найкривавішим за весь час 
повстання, а в останній його тиж-
день, за різними даними, гинуло 
близько 100 осіб щодня.

Тепер багато представників 
служби безпеки пересуваються 
містами у старих пошарпаних 
автівках, щоб не викликати під-
озри, й через активізацію полі-
тичних убивств багато з них ло-
калізуються в столиці. Військові 
вищого рангу, зокрема генерали 
(бригадні й не тільки), втікають 
із країни. За повідомленнями 
турецьких посадовців, лише 5 
черв   ня кордон перетнули 85 де-
зертирів. Вони забирають із со-
бою родини, аби врятувати їх від 
помсти.

Режим не поспішає виво-
дити з казарм достатню кіль-
кість полків, аби атакувати всі 
повстанські центри одночасно, 
побоюючись, що вояки перехо-
дитимуть на бік сунітів. Нато-
мість він дедалі більше поклада-
ється на озброєних солдатів не-
регулярної армії, серед яких ба-
гато алавітів. Відомі як «шабіха» 
(арабською це слово означає 
щось на кшталт убивці, зарі-
зяки), вони часто першими налі-
тають і розграбовують зони, де 
щойно вщухли армійські бом-
бардування.

І хоча сили режиму можуть 
відвоювати будь-яку територію, 
їхніх перемог над повстанцями 
часто вистачає не надовго. Групи 
Вільної сирійської армії з’явля-
ються знову, щойно військові за-
гони, поливши все вогнем, їдуть 
придушувати наступне повстан-
ське місто, продовжуючи гру в 
кота-мишки: щойно розправ-
ляться з одними повстанцями, 
відразу з’являються інші. 

Та й Асад уже відчуває, як 
пече економіка, що розвалю-
ється. Річна інфляція сягає 30%. 
Валюта республіки знецінена. 
Бракує пального. Скарбниця по-
рожніє через бойкот місцевої на-
фти на Заході (раніше Дамаск 
продавав 90% свого «чорного зо-
лота» до Європи). Туризму немає 
зовсім, а ставлення до Сирії як 
країни-вигнанки шкодить її між-
народній торгівлі.

У міру того як шириться ві-
йна, занепадає економіка й поси-
люється дипломатичний тиск, 
Асад видається дедалі більш ізо-
льованим і уразливим, і вже на-
віть не виключено, що він почне 
втрачати підтримку росіян. 

У червні від 
збройного 

протистояння між 
урядовими 

військами та 
повстанцями 

щодня гинуло по 

100 
осіб

Річна інфляція  
в Сирії становить 

30%
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Велика 
Британія

Неспокійні Ігри
Очікують, що лондонська Олімпіада принесе країні-господарці £13 млрд 

З
а декілька тижнів до 
старту Лондон проводить 
останні приготування до 
Олімпійських ігор, які ста-

нуть найскладнішою і найдо-
рожчою для британської столиці 
операцією з гарантування логіс-
тики та безпеки за мирних часів.

Тисячі поліцейських, праців-
ників спецслужб і військових бу-
дуть у стані повної бойової го-
товності, щоб запобігти будь-
яким можливим терористичним 
загрозам. Поблизу олімпій-
ського селища встановлено ра-
кети класу «земля – повітря»; 

напоготові військові літаки; па-
сажирські рейси переведено з 
головних британських аеропор-
тів до інших, щоб можна було 
приймати додаткові рейси з гос-
тями Олімпіади; над столицею 
запроваджено безпольотну зону; 
за натовпами вестимуть спосте-
реження безпілотні літаки та ви-
сокотехнологічні системи, вияв-
ляючи тих, кого можна запідо-
зрити в тероризмі, а для роботи 
з гостями, яких, за прогнозами, 
має прибути мільйон, до звич-
ного штату додано тисячу при-
кордонників.

Поки сотні бігунів несуть 
олімпійський вогонь просторами 
Британії, у Лондоні вже оста-
точно доводять до завершення 
відповідні спортивні та громад-
ські об’єкти. Позаминулого 
тижня мер міста спостерігав за 
встановленням величезних 
25-метрових тритонних олімпій-
ських кілець на Тауерському 
мосту над Темзою. Крім того, там 
розмічають спеціальні олімпій-
ські маршрути, що дадуть змогу 
спортсменам і офіційним особам 
оперативніше рухатися залюдне-
ними вулицями столиці, а висо-

НА СТОРОЖІ. Посилені 
заходи безпеки під час 

Олімпіади в Лондоні стануть 
безпрецедентними за всю 

історію цього міжнародного 
спортивного змагання 
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Суму, витрачену на 
підготовку літньої 
Олімпіади-2012 у 

Лондоні, оцінюють в 

£11 млрд 

НАЙПЕРшИМ ЗАВДАННЯМ 
ОРГАНІЗАТОРІВ ОЛІМПІАДИ 
ВІД САМОГО ПОЧАТКУ  
СТАЛА БЕЗПЕКА

кошвидкісні потяги вже готові 
миттю перенести натовпи до 
блискучих новеньких стадіонів 
та решти об’єктів спортивної 
інфраструктури, розміщених на 
схід від столиці. На часі й куль-
турна Олімпіада: у багатьох теа-
трах, галереях, музеях та просто 
неба відбувається величезний 
мистецький фестиваль, поклика-
ний розважити відвідувачів. 
Лондонські готелі, ресторани, 
магазини і продавці сувенірів го-
туються до небаченої, як сподіва-
ються їхні власники, хвилі мар-
нотратства туристів, що має під-
живити і дух, і проблемну еконо-
міку британців.  

Таємно розпочалися репети-
ції церемонії відкриття, що від-
будеться 27 липня. Ще раніше 
Британія заявила, що не намага-
тиметься зрівнятися зі стартом 
Олімпіади в Пекіні чотири роки 
тому за екзотичністю та видо-
вищністю. Але нещодавно уряд, 
прагнучи максимально скорис-
татися нагодою пропіарити Ту-
манний Альбіон як ринок і при-
вабливий туристичний напрям, 
оголосив про подвоєння витрат 
на церемонію відкриття: тепер 
«продемонструють» і сільську 
місцевість. 

Найпершим завданням орга-
нізаторів Олімпіади від самого 
початку стала безпека. Як один 
із найближчих союзників США, 
Британія була активною учасни-
цею воєнних кампаній в Іраку та 
Афганістані й операції НАТО в 
Лівії, а тому вважається однією з 
основних цілей ісламських теро-
ристичних груп. Серед числен-
ного мусульманського насе-
лення Британії раніше визрі-
вали десятки планів терорис-
тичних атак, зокрема і змови 
щодо підриву трансатлантичних 
авіалайнерів 2006 року. Голо-  
ва британської розвідувальної 
служби MI-5 попереджає про те, 
що, попри смерть Усами бен Ла-
дена та інших лідерів «Аль-
Каїди», терористична загроза 
для країни досі значна. 

Відтак антитерористичні на-
вчання пройшли тисячі поліцей-
ських, і окрім 23,7 тис. співробіт-
ників служби безпеки, закріпле-
них за олімпійськими об’єктами, 
у час пікових навантажень будуть 
задіяні ще 12 тис. правоохорон-
ців. Кількість охочих тимчасово 
попрацювати на Іграх переви-
щила 100 тис., у всіх кандидатів 
перевіряли попередні місця ро-

боти і відсутність судимостей. В 
Олімпійському парку встанови-
 ли зам  кнуті телевізійні системи, 
вже звичні для британських ву-
лиць та центральних зон міст, об-
ладнавши їх спеціальним про-
грамним забезпеченням, яке 
роз  пізнає обличчя і дає змогу 
ідентифікувати підозрілих лю-
дей та стежити за їхньою пове-
дінкою. Ізраїльських спортсме-
нів розмістять окремо від решти 
й забезпечать надійнішим захис-
том. На берегах Темзи стоятиме 
авіаносець, а VIP-автобуси, які 
використовуватимуться під час 
Олімпіади, обладнано пристро-
ями для сповіщення правоохо-
ронців про водіїв, які поводяться 
підозріло на дорозі, або про по-
тенційні спроби захоп  лення ав-
тобусів.

Британці сподіваються, що, 
навіть попри таку численність 
поліцейських, заходи безпеки не 
виявляться надто нав’язливими. 
За давньою традицією країни 
більшість із них чергуватимуть 

без зброї. І хоча вболівати за 
своїх спортсменів до Лондона 
приїдуть лідери близько 40 дер-
жав, їхню безпеку буде влашто-
вано так, аби не довелося розга-
няти юрбу, щоб пропустити по-
важних візитерів. Цікаво, що 
Владімір Путін не здійснюва-
тиме офіційного візиту здебіль-
шого через вельми прохолодні 
відносини Росії з Британією, 
проте може неформально відві-
дати змагання з дзюдо. Прези-
дентові Сирії Башару Асаду вже 
повідомили, що його буде по-
збавлено права на в’їзд до Ту-
манного Альбіону. Кільком 
близьким до режиму тамтешнім 
високопосадовцям, зокрема ге-
нералові Муваффаку Джумаа, 
який очолює Національний 
олімпійський комітет країни, та-
кож відмовили у видачі візи. 

Уряд постарався запобігти 
підвищенню цін у готелях, ресто-
ранах та інших закладах, що при-
йматимуть гостей, але Лондон і 
без того недешеве місто, тож бага-
тьом туристам місцева дорожнеча 
неабияк ударить по кишені. За-
вдяки жорстким правилам про-

дажу квитків до процесу не допус-
тять спекулянтів. Крім того, 
квитки скрупульозно і справед-
ливо розподіляли таким чином, 
щоб кожен національний олім-
пійський комітет отримав на-
лежну кількість. Але тим, хто спо-
дівається купити їх в останню 
мить, навряд чи пощастить. 

Виборовши право на прове-
дення Олімпійських ігор 2012 
року, країна швидко почала роз-
будову інфраструктури. Незва-
жаючи на те що загальна вар-
тість робіт утричі перевищувала 
заплановані витрати, усе нині 
перебуває в стані готовності до 
змагань, адже англійці хотіли 
будь-що уникнути хаосу, яким 
позначився останній тиждень 
підготовки до Ігор в Афінах. 

Крім того, Британія розро-
била деталізовані плани викорис-
тання об’єктів після закінчення 
Ігор й отримала за це нагороду 
від голови Міжнародного олім-
пійського комітету Жака Роґґе. 
Попри надто дорогу організацію 
спортивної події – нині суму оці-
нюють у понад £11 млрд, країні 
вдалося уникнути зменшення бю-
джетних видатків, навіть попри 
економічний спад. Прем’єр-
міністр Девід Кемерон зазначив, 
що Олімпіада забезпечить еконо-
міці держави близько £13 млрд. 
Він сподівається, що це додасть 
кілька балів нинішньому уряду, 
який втрачає популярність через 
економічні та політичні труд-
нощі, які Туманний Альбіон пере-
живає протягом останніх кількох 
місяців. Британці впевнені, що 
здобудуть найбільше золотих і 
срібних нагород за всю історію 
своєї участі в Іграх, адже фінансу-
вання та кількість спортсменів у 
спортивних організаціях останні 
кілька років зростають.  

Організатори повідомили, що 
до Лондона, який уже приймав це 
спортивне свято в 1908 і 1948 ро-
ках, мають прибути 10,5 тис. 
спортсменів, 21 тис. представни-
ків ЗМІ та 8,8 млн відвідувачів. 

Непевності додає тільки під-
ступна британська погода. За 
останні два місяці випало не-
звично багато опадів, що вже не-
абияк зіпсувало літній спортив-
ний сезон. Проте організатори 
вірять, що зробили достатньо 
для того, аби захистити спортс-
менів і глядачів від найгірших 
погодних умов. А якщо пощас-
тить, 27 липня, можливо, буде 
сонячним. 

10,5  
тис.  

спортсменів, 

21 
тис.  

представників ЗМІ 
та  

8,8 
млн  

відвідувачів мають 
прибути 

на Олімпійські ігри 
до Лондона
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«Як вони вкрали у 
нас гру». Від 16 

липня – в 
українських 
книгарнях

Я
к Марадона забив гол «ру-
кою Бога»? Чому Роналду 
грав погано у фіналі мунді-
алю 1998 року? Яким чи-

ном Жоао Авеланж і Зепп Блат-
тер стали президентами ФІФА? 
Чому чемпіонат світу з футболу 
2018 року пройде саме в Росії, а 
2022-го – у неймовірно спекот-
ному Катарі? На ці та багато ін-
ших запитань дає відповідь ан-
глійський журналіст Дейвід Єл-
лоп у книжці «Як вони вкрали у 
нас гру». Перше її видання 
з’явилося понад 10 років тому, од-
нак вона досі залишається вкрай 
актуальною, її читають і перекла-
дають усюди на планеті. Тижню 
вдалося поспілкуватися з автором 
якраз перед українським релізом 
його творіння.

У. Т.: Як ви прийшли до ідеї напи-
сати книжку про футбол?

– Коли минав рік після чемпі-
онату світу 1998-го, я зрозумів, що 
збіговисько фанатів побачило кі-
нець правління президента ФІФА 
Жоао Авеланжа. Отож настав час 
дослідити життя й епоху цієї не-
звичайної людини.

У. Т.: що найдужче шокувало під 
час розслідування?

– Корупція в її пишному різ-
номанітті. У світовому футболі 
вона скрізь і всюди.

У. Т.: А як відреагував на ваше 
творіння Зепп Блаттер?

– Усіляко намагався дискре-
дитувати. Наприклад, у судовому 
порядку: подав позов у Нідерлан-
дах, вимагав відшкодування й за-
борони книжки. Суддя відмовив, 
ба навіть сказав Блаттерові, що 
замість позиватися радив би йому 
вжити заходів щодо описаних у 
книжці фактів. Блаттер та ФІФА 
також погрожували видавцям і 
книгарням у багатьох країнах, 
особливо у Німеччині й Англії. 
Одначе тільки німецький ви-
давець утримався від друку 

книжки – решта проігнорували 
погрози.

У. Т.: Ви звинувачуєте Авеланжа 
в тому, що він «украв нашу гру», 
тобто комерціалізував її і допус-
тив цілковиту корупцію системи. 
Як це вийшло?

– Якщо відповідати коротко, 
то так сталося, бо він був прези-
дентом ФІФА від 1974 до 1998-го.

У. Т.: До якої міри тепер футбол 
комерціалізований і корумпова-
ний?

– Досить широко й глибоко. 
Формально ці явища неоднакові 
у різних країнах. У деяких – про-
цеси більш вишукані, ніж у решти, 
але вони присутні, зокрема, в Пів-
денній Америці, у багатьох євро-
пейських державах, на Близькому 
й Далекому Сході, в Африці.

У. Т.: Можете порівняти футболь-
 ні асоціації Старого світу? Які з 
них найбільш корумповані? І чи 
існують чесні?

– Якщо в Європі і є абсолютно 
чисті футбольні асоціації, то я їх 
іще не знайшов.

У. Т.: що скажете, зокрема, про 
роботу англійської?

– Корупція тут на мінімаль-
ному рівні, але гонитва за гріш-
 ми – на максимальному. Усі хо-
чуть заробити якомога більше. 
Забагато влади сконцентровано в 
руках пігмеїв.

У.Т.: Як реагують британські 
фани на те, що найкращі клуби 
країни належать іноземцям?

– Закордонним власникам 
начхати на фанів. Крім того, ці 
господарі розпродують придбані 
клуби частинами. Класичний 
прик  лад – «Манчестер Юнай-
тед». Американці скуповують ці 
відсотки, щоб потім повністю за-
володіти ФК.

У. Т.: Чи можливо, на вашу 
думку, якось очистити або ж по-
кращити ФІФА? Чи вона згнила 
повністю?

– Гадаю, це неможливо. Бруд і 
корупція – скрізь. Країнам, які 
справді люблять футбол, я радив 
би вийти з ФІФА і сформувати 
якусь альтернативну організацію.

У. Т.: Чи не натрапляли ви на 
якусь цікаву інформацію сто-
совно українського футболу? 
Може, на щось пов’язане з Євро-
2012?

– До мене надійшли дані з ці-
лої низки джерел про те, що ваш 
уряд виділив $4–5 млрд на рекон-
струкцію та побудову стадіонів і 
розвиток інфраструктури для кон-   
тинентального турніру. Частину з 
цих грошей розтягли урядовці. 
Коли до влади прийшли тепе-
рішні функціонери, вони скасу-
вали цілу низку контрактів, котрі 
підписували їхні попередники на 
підставі прозорих тендерів. За ба-
гатьма зі згаданих угод левова 
частка фінансових витрат лягала 
на самі компанії. Ці контракти 
скасували, натомість підписали 
нові з досить непевними фірмами 
друзів Януковича. Як наслідок – 
більше грошей, які мали йти на 
дороги, стадіони та залізницю, 
вкрали й відмили. УЄФА відмови-
лося розслідувати закиди щодо 
корупції. Таке часто було практи-
ковано в історії чемпіонатів світу 
з футболу, ще з часів військового 
захоплення влади у Бразилії 1964 
року. 

Украдена гра
Дейвід Єллоп про комерціалізацію  
та корупцію у світовому футболі

Спілкувався 
Лесь Белей

«Футбол був 
справді гарною 

грою – безкласо-
вою, безрасовою, 
об’єднавчою. Гра 
дала нам універ-
сальну мову. Про-
понувала чарівні 

ідеали. У багатьох 
сенсах вона була 
зразком того, як 
потрібно жити. У 
грі була єдність, 
чесність, етика й 
мораль. Усього 

цього більше не-
має. Вони все 
вкрали. Вони 
вкрали гру».

Дейвід Єллоп
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Моральна  
футбольна какофонія 

щ
о ми почерпнули з цьогорічного чемпіо-
нату? Перш за все з’ясувалося, що фут-
бол не політика. Це, мабуть, найприєм-
ніший висновок, якого дійшли після за-

кінчення Євро-2012. Команди, що насолоджу-
валися грою, а не варварством і жорстокістю, 
часто замаскованими під футбол, показали чу-
довий приклад фанам, які відчували чи то гор-
дість, чи то жаль за свої збірні, але ніколи не пе-
реносили націоналістичних настроїв або сило-
вої агресії на поле.
Дві команди, чиї вболівальники все ж вели по-
літичну гру, виступили на чемпіонаті невдало. 
Йдеться про Росію та Польщу. На жаль, остання 
виставила посередню збірну, якій далеко до 
слави золотого складу 1974 року з Влодзімежом 
Любанським, Ґжеґожем Лято, Анджеєм Шарма-
хом, Казімежем Дейною, Робертом Гадохою і 
Яном Томашевським або ж до менш сильної, але 
все ж амбітної та майстер-
ної команди 1982-го на 
чолі зі Збіґнєвом Боне-
ком. Роберт Левандов-
ський забиває майстерно, 
але футбольну історію 
цього разу йому написати, 
на жаль, не вдалося. 
Збірна Росії була лише 
тінню тієї команди, яка 
колись під керівництвом 
Гуса Гіддінка завдала по-
разок грандам футболу, 
перемігши нідерландців 
(Magnificent Orange) і 
вступивши до європейської футбольної 
еліти. Цього разу інший голландський ча-
рівник Дік Адвокат не зміг її врятувати й за-
безпечити вихід із групи. Проте справжня і до-
сить болюча проблема полягає в іншому.
Після несподіваної перемоги Греції російські 
футбольні фани зайшли так далеко, що стали 
вимагати вибачень від своєї збірної за «біль», 
завданий «великому народу». Наштовхнути на 
такий крок міг вчинок Роберта Левандовського, 
який попросив вибачення в польських уболі-
вальників за невдалий виступ їхньої команди, 
після чого російські вирішили вимагати анало-
гічних дій і від своєї.
Підкладаючи дрова до багаття, фани почали на-
тякати своїм співвітчизникам, що їм має бути со-
ромно за поразку в матчі з Грецією. Бомбардир і 
головний форвард Андрєй Аршавін безцере-
монно відповів, що гравцям ні за що вибачатися.

До моральної какофонії пізніше приєднався і 
головний тренер української збірної Олег Бло-
хін, який натякнув, що російська команда мала 
би вибачитися за те, що не виправдала споді-
вань своїх прихильників.
Варто зазначити, що Блохін як талановитий 
бомбардир однієї з найкращих футбольних ко-
манд, мабуть, почувався надзвичайно розчаро-
ваним тим, що його підопічні не потрапили до 
чвертьфіналу. Та все ж агресивні зауваження і 
грубі висловлювання, не кажучи вже про не-
здатність тримати себе в руках і поводитися 
відповідно до етики європейського футболу, 
продемонстрували зловісну гримасу минулого, 
коли спорт був таким собі «лакеєм» політики.
Жоден відданий і люблячий фанат своєї команди 
ніколи не вимагатиме вибачень за брак при-
хильності долі. Цей випадок вказує на неповагу 
російських фанів не лише до своєї збірної, а й 

загалом до Євро-2012, як 
і, зрештою, до футболу. 
Культурний рівень вболі-
вальників визначається 
рівнем пошани до збірної, 
яка програла: во ни мають 
виражати свою при-
страсть не лише тоді, 
коли та виграє. Вір ність і 
відданість не залежать 
від успіху чи винагороди. 
Реакція, яку ми спостері-
гали під час Євро, була не 
болісним сентиментом у 
спортивному житті, а ви-

явом погано прихованої політичної істерії 
через нібито приниження великої нації. 
Тут, на жаль, бачимо дежа вю. Неначе Росія 

– це колишній Радянський Союз, що мав за-
вдати поразки прогнилому і занепалому За-
ходу.  
Я ніколи не забуду, як дивно було мені чути, 
коли перед другим етапом згаданого вище фі-
налу Суперкубка УЄФА 1975-го між «Динамо 
Київ» і «Баварією Мюнхен» українські ветерани 
війни наполегливо просили футболістів не під-
вести їх, коли ті гратимуть із німецькою коман-
дою. Щось подібне складно сприймати на по-
чатку ХХІ століття, особливо в контексті ЄС, 
хоча воно мало значення, коли ще жили драж-
ливі спогади про війну. І все ж виграти цей істо-
ричний поєдинок допомогли не вірність і відда-
ність ветеранам (за всієї поваги до них!), а гені-
альність і дух тієї команди. 

РЕАКЦІЯ РОСІї НА 
ПОРАЗКУ СВОЄї  

ЗБІРНОї НА ЄВРО-2012 
БУЛА ВИЯВОМ  

ПОГАНО ПРИХОВАНОї 
ПОЛІТИЧНОї ІСТЕРІї ЧЕРЕЗ 

НІБИТО ПРИНИжЕННЯ 
ВЕЛИКОї НАЦІї

Автор:  
Леонідас 
Донскіс
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Голодне дежа вю
Напередодні німецько-радянської війни пам’ять українців про лихо 
1933 року визначала їхнє ставлення до сталінського режиму

Дальше падіння рівня 
життя на тлі аграрних за-
ходів, що їх здійснювала 
влада наприкінці 1930-х – 

на початку 1940-х років, справ-
ляло ефект дежа вю. Пам’ять про 
Голодомор була доволі свіжа в сус-
пільній свідомості, а шок від нього 
ще не подоланий, тож в Україні 
постала примара нового Великого 
голоду. Продуктова криза початку 
1940-х: відсутність хліба на селі та 
голодні черги в містах – усе це та-
кож навіювало людям прямі пара-
лелі з лихом 1933-го.

ГОЛОДНА ПРИМАРА
Повертаючись із проведених в 
УРСР відпусток, червоноармійці, 
за спостереженнями радянських 
спецслужб, розповідали одно-

полчанам про тамтешнє тяжке 
життя. «Якби ви знали, що ді-
ється на Україні, – оповідав авіа-
моторист Гавриленко із 2-ї авіа-
ційної ескадрильї Червонопра-
порного військово-авіаційного 
училища Північнокавказького 
військового округу, – це жах. Му-
жиків нема, працювати нема 
кому, все дорого... У мене зять 
уже втретє йде до армії. Настав 
час гірший за 1933 рік. Незаба-
ром почнуть їсти одне одного. Я 
не розумію, до чого це веде й 
кому це вигідно».

Тим часом розлючені діями 
держапарату в момент другої 
хвилі колективізації і занепоко-
єні ситуацією своїх сімей, котрі 
бідували вдома в Україні, вій-
ськовослужбовці згадували Го-

Автор: 
Владислав 
Гриневич

лодомор у різних контекстах. 
Нерідко прямо пов’язували його 
з антиселянською політикою 
Кремля. «Невже жоден із членів 
уряду, – схвильовано запитував 
політрука на політзаняттях наш 
земляк боєць Олійников (Ленін-
градський ВО), – не знав про те, 
що на Україні в селян відібрали 
все до зернини, народ умирав 
голодною смертю і мертві люди 
валялися на дорозі? Я впевне-
ний, що вони знали про це, та не 
вжили жодних заходів». 

Занепокоєння долею своєї ро-
дини на тлі погіршення ситуації з 
продовольством проглядається у 
словах червоноармійця Демчен-
 ка, який 4 січня 1940 року в роз-
мові з комісаром Тарасенком зая-
вив: «Доки ви нас мучитимете? 
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ВИКРИВЛЕНА 
ДІЙСНІСТЬ. 
Попри 
райдужний 
образ 
радянської 
пропаганди, 
справжні 
настрої 
українських 
селян були 
кардинально 
інші

Ми вже пережили труднощі 1933 
року, коли їли полову, але тоді 
було легше, ніж зараз, тепер наші 
сім’ї подохнуть із голоду».

Привид безхлібної смерті, 
що насувався, викликáв у людей 
не тільки жахливі спогади, 
злість, роздратування та жах, а й 
певний фаталізм. На початку 
1940-го військовослужбовець 
Косаренко у розмові з однопол-
чанином заявив: «Мені все одно, 
чи тут пропадати, чи вдома. 
Дружина все одно з голоду про-
паде, буде те, що було в 1933 
році. Коли були одноосібники, 
то було краще, всього багато, а 
зараз усе на вагу. Вдома дали по 
600 г хліба, а більше в колгоспі 
нічого немає». 

Упродовж 1939–1940 років 
політдонесення постійно фіксу-
вали так звані антиколгоспні ви-
словлювання серед військово -
службовців: «Без колгоспів було 
краще», «У колгоспах життя по-
гане, колгоспникам на трудодні 
дають хліба обмаль, лише 200 г», 
«...батьки в колгоспі торік нічого 
не отримали і нині з голоду вми-
рають» тощо. Актуальність колек-
тивізаційного питання засвідчу-
вала й поява в армії різноманіт-
них сатиричних пісень, частівок, 
так званих раєшників. Пронизані 
грубим селянським гумором, 
вони становили собою своєрідну 
форму протесту проти безрадісної 
комуністичної дійсності.

ЛІКНЕП РАДЯНСьКОГО жИТТЯ
У період воєнних кампаній 1939–
1940 років, коли Червона армія 
вийшла за свої «соціалістичні 
кордони», селяни-бійці намага-
лися оцінити певні незрозумілі 
для них військово-політичні по-
дії крізь призму власного гіркого 
досвіду. Під час вересневої кам-
панії проти Польщі деякі сол-
дати прямо говорили, що якби 
жителі Західної України знали 
про голод і колгоспи в СРСР, та-
кої радісної зустрічі більшо-
вицькі частини не дочекалися б. 
Тоді як на війні з Фінляндією 
бійці висловлювали думку, мов-
ляв, тамтешній народ тому так 
завзято чинить опір, що добре 
знає про страждання радянських 
селян під час колективізації.

Нерідко червоноармійці в 
ході зустрічей із населенням но-
воприєднаних у 1939–1940 роках 
територій намагалися дати йому 
«приватні уроки лікнепу». У роз-
мовах віч-на-віч не приховували 

негативного ставлення до кол-
госпної системи. «Селяни в Ра-
дянському Союзі, – розповідав 
червоноармієць 57-го стрілець-
кого полку 164-ї стрілецької диві-
зії Білоруського фронту Новиков 
місцевому селянину, – не хотіли 
йти до колгоспів, не хотіли відда-
вати до них своїх коней і корів, 
плакали. Я і сам до колгоспів 
жив добре, а коли ввійшов до 
нього, став жити без хліба...»

Спецоргани уважно відстежу-
вали такі «контрреволюційні роз-
мови», арештовуючи за різного 
роду «наклепи на колгоспну сис-
тему». Зокрема, один солдат 
щиро розповів рідним на Ковель-
щині про те, що в радянській 
Україні робітники живуть погано, 
ходять голі, зарплатні не вистачає 
на життя, за 1 тис. крб неможливо 
прожити, що селяни чобіт не но-
сять, ходять у личаках. Також зга-
дав і про 1933 рік, радячи закупо-
вувати чимбільше борошна, кар-
топлі, запастися одягом, бо він 
дуже дорогий і його не дістати в 
реаліях «соціалістичного раю».

НЕПОЧУТИЙ КРИК СЕЛА
Одним із найбільш вражаючих 
его-документів того періоду, який 
передає тяжкий стан передвоєн-
ного села й водночас віддзерка-
лює усвідомлення українським 
селянством трагедії геноциду, є 
лист колгоспника Миколи Реви з 
Полтавщини на адресу «вождя 
всіх народів» Іосіфа Сталіна. На 
цей неординарний учинок чоло-
віка на  штовх  нуло передчуття но-
вого Голодомору в 1940-му. Зго-
дом, на допиті в НКВД, він розпо-
вів: повернувшись у село із заро-
бітків, побачив, що в хаті ані 
шматка хліба, діти бігають голі-
босі, і це йому нагадало ситуацію 
1933 року. Аби запобігти повто-
рення голоду, Рева вирішив напи-
сати Сталіну. 1 травня 1940-го, 
цілком свідомий того, що на 
нього очікує, він відправив свій 
лист-звинувачення.

«Ми, колгоспники, не жи-
вемо, а жевріємо, – скаржився у 
своєму посланні український се-
лянин. – Й існуємо тільки для ро-
боти, для держави, та лиш не для 
себе. Такого тяжкого життя Укра-
їна не знала в історії своїй. Наш 
колгоспний народ обірваний, бо-
сий і, гірше за все, – наш народ 
голодний. До якої пори це буде?»

Рева фактично висунув звину-
вачення владі, яка довела його 
земляків до такого стану. «Навіть 

ви, правителі, не говорите правди. 
У 1933-му голодному році, коли 
люди їли кору з дерев, траву й на-
віть своїх дітей, сотні тисяч людей 
померли з голоду – все це на очах 
комуністів, які їздили на машинах 
по наших трупах, нахабно вихва-
ляючи життя. Самі, звичайно, 
були доброї вгодованості. Як не 
соромно було: у найвільнішій у 
світі країні – і таке коїлося. Народ 
вмирає з голоду не через те, що 
був неврожай, а тому, що в нього 
хліб був забраний державою, і 
хліб, який лежав на складах «За-
готзерна», в елеваторах, перега-
няли на дурман-спирт. Нема, ма-
буть, у жодній країні світу такого 
знущання з народу. Будь-яких 
свят чи днів відпочинку ми в кол-
госпі не знаємо. Живемо як раби – 
тільки для роботи і для того, щоб 
голодувати із року в рік і зносити 
злигодні, нужди».

«Прошу Вас, Йосифе Віссаріо-
новичу, – звертався до Сталіна 
Рева, – дати нам життя. І найго-
ловніше – хліб. Бо нам прикро, 
що самі вирощуємо хліб, а його не 
їмо. Та «великий керманич» не 
почув цих слів волаючого у витво-
реній Голодомором українській 
пустелі. 9 жовтня 1940-го адре-
сант був заарештований за анти-
радянську агітацію і засуджений 
до шести років таборів.

Аналізуючи настрої населення 
УРСР кінця 1930-х – початку 
1940-х років, важко не помітити, 
що такі поняття, як «радянська 
влада» – «колгоспи» – «кол-
госпне життя» – «голодне жит-   
тя» – «голод», вибудовуються у 
свідомості значної частини селян 
у певний синонімічний ряд, при-
чому з прямою причинно-нас -
лідковою залежністю. Українці 
добре пам’ятали про геноцид 1933 
року, жертвами й свідками якого 
стали. Люди були шоковані масш-
табами й наслідками тієї траге-
дії – згадували про сотні тисяч по-
мерлих, про страшні випадки ка-
нібалізму, говорили про те, як пі-
дірвано було здоров’я колгоспни-
ків і моральний стан суспільства, в 
котрому селян перетворили на ра-
бів. Головним винуватцем того 
лиха вважали більшовицьку 
владу. Тема пам’яті про Голодо-
мор 1933 року в УРСР є ключовою 
для розуміння морально-по -
літичного стану українського сус-
пільства на початку німецько-
радянської війни. Адже без траге-
дії 1933-го не було б і катастрофи 
військового полону 1941-го. 
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Зрада на мисі Херсонес
У липні 1942 року радянське командування ганебно кинуло 
напризволяще оборонців Севастополя

70 років тому, саме 
на початку липня 
1942-го, трагічно за-
кінчилася оборона 

Севастополя. Останні захисники 
міста були ізольовані на скеляс-
тому мисі над морем. Вони вже 
не мали жодних шансів. Вибір 
був невеликий: смерть або по-
лон. Друге часто також означало 

дещо пролонговану в часі заги-
бель. Трагедія була наслідком 
деяких вельми специфічних рис 
пролетарського воєнного мисте-
цтва та професійного рівня чер-
воних командирів.

НЕДОЛУГА СТРАТЕГІЯ
На початку німецько-радянсь-
кої війни можливості оборони 

Автор: 
Ігор Лосєв

Кри  му були мало не ідеаль-
ними. Адже це півострів, що 
пов’язаний з материком лише 
вузькою смужкою землі. До-
статньо її надійно перекрити – 
і залишається тільки висаджу-
вати морський чи повітряний 
десант. Проте для першого не-
обхідне панування на морі, а 
його контролював Чорномор-
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ЗРУЙНОВАНЕ 
МІСТО. 
Панорама 
Севастополя 
після його 
захоплення 
вермахтом

ський флот. Німецькі та румун-
ські морські сили були наба-
гато слабшими від радянських. 
Для другого треба було завою-
вати авіаційний простір. Крім 
того, на півострові було дисло-
коване потужне угруповання 
Червоної армії, а це означало, 
що, не маючи підтримки з-поза 
меж Криму, німецькі десант-
ники ризикували бути винище-
ними.

Однак червоні полководці, 
попри всі ті обставини, розки-
дали свої сили по Криму, не за-
безпечивши надійної оборони 
Перекопського перешийка – 
«воріт» півострова. Фельдмар-
шал Манштейн прорвав цю обо-
рону, і німецькі війська ринули в 

глиб території. Затримати їх 
удалося лише під Севастополем. 
Місто трималося, допоки був 
зв’язок із «Великою Землею», 
тобто оборонців постачали боє-
припасами, які перевозили ко-
раблями Чорноморського фло-
 ту. Але німці змогли завоювати 
повітряний простір і навесні 
1942 року загнали радянський 
флот на кавказькі бази. Через те 
будь-який прорив корабля в Се-
вастополь ставав поступово екс-
клюзивною акцією.

Навіть улітку 1942-го місто 
ще могло встояти, якби була на-
лежна підтримка, заради якої 
варто було ризикнути кора-
блями, адже вони все одно про-
стояли на Кавказі до весни 1944-

го без видимої користі. Тим 
більше що фельдмаршал Манш-
тейн, який командував облогою 
Севастополя, визнавав, що на 
цей час німецькі війська були 
геть виснажені. А його радянські 
візаві з командування Чорно-
морського флоту і Севастополь-
ського оборонного району (СОР) 
були найбільше стурбовані влас-
ним порятунком. У ніч з 30 
червня на 1 липня 1942 року 2 
підводні човни і 14 транспорт-
них літаків «Дуглас» (ПС-84) 
вивезли з мису Херсонес 
близько 500 осіб керівного 
складу: партійних працівників, 
співробітників радянських уста-
нов, чекістів, адміралів і генера-
лів.
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p ПРИРЕЧЕНІ. Покинуті власним 

командуванням, червоноармійці 
мали невеликі шанси вижити в 
німецькому полоні

250 
днів – 

від 30 жовтня  
1941-го  

до 4 липня  
1942 року  
тривала  
оборона  

Севастополя
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ГЕРОїЧНА ВТЕЧА
Проте спочатку командири ки-
нули своїх бійців, щоб за нака-
зом керівництва зібратися в 
умовному місці для евакуації. 
Такі збори геть «обезголовили» 
оборону. Покинуті військовос-
лужбовці у ніч на 2 липня демо-
кратичним шляхом обрали собі 
нове керівництво замість того, 
що втекло. То був безпрецедент-
ний випадок у сталінській імпе-
рії: без контролю з боку партії та 
органів військові самі відновили 
командування (ось така «вій-
ськова демократія»). Пізніше, 
навіть у хрущовські часи, про 
той факт намагалися зайвий раз 
не згадувати, бо це було в кому-
ністичному сенсі «неполіткорек-
тно»…

Очільники оборони, насам-
перед командувач ЧФ адмірал 
Октябрьський і командувач 
Приморської армії генерал Пе-
тров, рятувалися, кинувши на 
поталу ворогу понад 80 тис. (!) 
(за іншими даними, до 90 тис.) 
підлеглих. А солдати і матроси, 
усвідомивши, що їх зрадили, 
стріляли по втікачах... Жодної 
реальної спроби допомогти ос -
таннім оборонцям Севастополя 
з боку радянського керівництва 
не було.

500 «спартанців», що дали 
драла з міста на Кавказ, ціл  - 
ком благополучно продовжу-
вали свою службу, отримували 
зван  ня, посади, ордени. Про тих, 
кого кинули на скелях Херсо-
неса, протягом 50 років намага-
лися не згадувати.

Увійшовши до Севастополя, 
солдати вермахту в центрі міста 
у будівлі міського відділу НКВД 

знайшли охайні теки зі спис-
ками радянських розвідників, 
підпільників і партизанів. Шеф 
відділу старший лейтенант 
держбезпеки Нефьодов чомусь 
не спалив увесь цей компромат, 
що суттєво полегшило роботу 
нацистським спецслужбам. У 
місті ще можна було вести ву-
личні бої, але треба було ряту-
вати надцінні життя представ-
ників номенклатури, тому вій-
ська неорганізовано відходили 
до місць евакуації, прикрива-
ючи собою тих, хто мав осо-
бливе право на порятунок. Бі-
лоруський військовий історик 
Володимир Бешанов писав: 
«Якщо була така можливість, 
наші воєначальники просто за-
вантажувалися в літаки і відлі-
тали, передавши військам, що 
залишилися, палкий привіт і 
останній наказ «битися до 
останньої можливості» чи «на-

ступати перевернутим фрон-
том». Неможливо уявити собі 
Паулюса, який кинув у Сталін-
граді свою 6-ту армію, і Гітле-
рові не могло спасти на думку 
вивезти з оточення фельдмар-
шала. Коли фюрер розпоря-
дився залишити згубне місце 
командирові 14-го танкового 
корпусу генералу Хюбе, той 

«категорично відмовився. Він 
надіслав у Берлін повідом-
лення, що привів своїх солдатів 
у Сталінград, і звелів їм битися 
до останньої кулі. А тепер має 
намір показати їм, як це ро-
биться». Сталін завжди нама-
гався врятувати свій генералі-
тет від можливого німецького 
полону, побоюючись повто-
рення феномену генерала Вла-
сова, для чого мав підстави. 
Адже за роки війни дюжина ге-
нералів Червоної армії служила 
разом із останнім у штабі РОА 
(Російської визвольної армії).

А на мисі Херсонес пролетар-
ські командири абсолютно га-
небно кинули своїх солдатів і ма-
тросів, ставлячись до них, як до 
дешевого гарматного м’яса й на-
магаючись насамперед уряту-
вати себе улюблених, при цьому 
не замислюючись про такі «бур-
жуазні» категорії, як честь і со-
вість.

Під час Кримської війни 
1853–1856 років евакуацією ро-
сійських військ на північну час-
тину Севастополя керував граф 
генерал Остен-Сакен. Він ступив 
на понтонний міст після остан-
нього солдата, ризикуючи по-
трапити під обстріл французів 
та англійців. Комуністичні адмі-
рали і генерали поводилися зо-
всім інакше.

РЕПРЕСОВАНА ПАМ’ЯТь
Після 1945 року за надмірне за-
цікавлення трагедією мису Хер-
сонес можна було опинитися під 
«ковпаком» компетентних орга-
нів. Уцілілі жертви, що пройшли 
нацистські, а нерідко й радян-
ські концтабори, вважали за 
краще мовчати. Вони мусили 
жити з комплексом провини за 
полон, куди потрапили з ласки 
своїх воєначальників, а ті, по-
вернувшись до Криму, знову ке-
рували без жодних докорів сум-
ління.

Незважаючи на те що ця ар-
мія називалася робітничо-се -
лянською, вона демонструвала 
наявність вражаючої прірви між 
солдатсько-матроським загалом 
і військовою номенклатурою. 
Ніякого бойового братства тут 
не спостерігалося. Ось спогад 
однієї з жертв трагедії на мисі 
Херсонес, якій вдалося вижити: 
«На пристані і мостику була су-
цільна маса людей. На скелі роз-
ташувався капітан ІІІ рангу Ільї-
чов, залишений Октябрьським 

У ЧЕРВОНІЙ АРМІї ІСНУВАЛА 
ГЛИБОКА ПРІРВА  
МІж СОЛДАТСьКО-
МАТРОСьКИМ ЗАГАЛОМ  
І ВІЙСьКОВОЮ 
НОМЕНКЛАТУРОЮ 

ЗАГИБЕЛЬ 
СУДНА. Утрата 
зв’язку й 
допомоги 
з материка 
стала 
вирішальним 
чинником 
у здачі 
Червоною 
армією 
Севастополя
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старшим з евакуації… Він сам і 
його автоматники стріляли в пе-
редніх, не давали вплав добра-
тися до скелі й били короткими 
чергами по тих, хто намагався 
доплисти до катера». Ще один 
спогад: «З настанням темноти 
почалася евакуація літаками по-
ранених…» Але насправді «хто 
сильніший, той і потрапляв у лі-
так. На третій літак дійшла і моя 
черга, але коли я спробував 
влізти в нього, один з команди 
вдарив мене чоботом у голову 
так, що я знепритомнів». 

У 1940 році після розгрому 
вермахтом Франції британський 
флот із району Дюнкерка вивіз 
близько 300 тис. британських, 
французьких і бельгійських сол-
датів. Для їх порятунку не шко-
дували найкращих сил флоту 
Його Величності. Нікому не спа-
дало на думку, що треба ряту-
вати лише купку обраних. Пере-
правляючись через Ла-Манш, 
бійці кидали на французькому 
березі десятки тисяч своїх касок: 
то був своєрідний «привіт» на-
цистам, бо за давньою військо-
вою традицією це означало: 
«Ми ще повернемося!». І вони 
повернулися у 1944-му. 

А до тих, хто бився на мисі 
Херсонес, всупереч усім обіцян-
кам, Чорноморський флот не 

17–20 липня
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

|| Київ (вул. Спаська, 5):
17 липня, 18:00 – лекція Олександра Чабана 
«Те, що не розкажуть путівники: як подорожувати цікаво, 
весело і безпечно».
19 липня, 18:00 — лекція від куратора музейних проектів та 
історика мистецтва Оксани Баршинової «Сучасне мистецтво в 
традиційному музеї: український досвід».

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
17 липня, 18:00, 5-й поверх – майстер-клас із оригамі.

|| Харків (вул. Сумська,3):
20 липня, 18:30 – перегляд фільму «Великі перегони» Блейка 
Едвардса.

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

прийшов. То був жах: «Усе море 
від берега заповнили людські 
голови, всі пливли до катерів… 
На моїх очах два матроси тяг-
нуть канат з людиною, а за нього 
чіпляються двоє-троє, потім усі 
обриваються в море, і так майже 
на всіх катерах… Від самого бе-
рега до катерів усе люди… 
Вранці, скільки було видно, по-
близу берега у сім-вісім люд-
ських тіл завтовшки тисячі заги-
блих полоскалися хвилею…Тіла 
потопельників у різноманітних 
позах було добре видно у воді».

Радянська військова ма-
шина була такою самою жор-
стокою, неефективною і витрат-
ною, як і весь тоталітарний ре-
жим. Саме з метою приховати 
цей очевидний факт сформо-
вано циклопічний огром історі-
ографії так званої Великої ві-
тчизняної війни, величезну сис-
тему міфів про «непереможну і 
легендарну» ЧА, «велику пере-
могу», про «визвольну місію» 
сталінської армії. Ці міфи не 
лише в Росії, а й в Україні не по-
долано дотепер. 

РЯТУЮЧИ 
СВОїХ. На 
відміну від 
радянського 
командування 
в Криму 
британці 
забезпечили 
евакуацію  
300 тис. 
союзних 
військ із-під 
Дюнкерка в 
червні 1940-го



«ОСТАННЯ ІСКРА жИТТЯ»/ «la cHISpa dE la VIda»
Іспанія – Франція, 2011

Режисер: Алекс де ла Іґлесія
(Міжнародна конкурсна програма, Фестивальний па-

лац, 16 липня)
Дуже актуальний трагіфарс про нещасний випадок із безробіт-
ним, на покалічене тіло якого злітаються, немов стерв’ятники, 
журналісти, агенти й інші роззяви з фотоапаратами в руках. 
Поки чоловік лежить зі сталевим прутом у голові, очікуючи на 
медичну допомогу, йому пропонують роботу, в якій іще зранку 
відмовили, хочуть узяти інтерв’ю за €2 млн. У цьому аж надто 
реалістичному абсурді єдиною не безтямною особою залиша-
ється хіба що дружина (Сальма Гайєк). Фільм був перезентова-
ний на цьогорічному «Берлінале».

III Одеський міжнарод-
ний кінофестиваль від-
кривається в п’ятницю 
13-го стрічкою «Реаль-

ність», що здобула цьогоріч 

Гран-прі журі в Каннах. Трива-
тиме дійство до 21 липня. На 
ОМКФ-2012 заплановані профе-
сіональні програми: пітчинг для 
продюсерів, майстер-класи для 

акторів, сценаристів, кінокрити-
ків тощо. Режисер Пітер Ґріне-
вей укотре розкаже про «смерть 
кіно», кінокритик Андрєй Пла-
хов, навпаки, – про життя його 
авторського різновиду, акторка 
Джеральдін Чаплін – про себе, а 
режисер Тодд Солондз – про нас 
усіх. На Потьомкінських сходах 
прокрутять «Вогні великого 
міста» Чарлі Чапліна, котрі 
представить його онук, а на Лан-
жеронському узвозі – відрестав-
ровану «Землю» Довженка в му-
зичному супроводі етно-хаос-
гурту «ДахаБраха»… Також від-
будеться «український кон-
курс» – це нововведення покли-
кане продемонструвати, що в 
нас таки є своє кіно. 

Автор: 
Ярослав 
Підгора-

Гвяздовський

«ГАМЕР»
Україна, 2011

Режисер: Олег Сенцов
(Український національний конкурс, кінотеатр «Родіна», 

18 липня)
Одна з найбільш несподіваних стрічок. Це повнометражний дебют 
самоука, економіста за освітою і підприємця зі стажем, який пере-
кваліфікувався на режисера під впливом захоплення кіно. Аматор-
ство простежується майже всюди у фільмі, знятому з руки на циф-
рову камеру, одначе він приваблює саме документальною правди-
вістю (переважно там знімалися непрофесійні актори). «Га-
мер» – це історія хлопця, котрий грає в комп’ютерні ігри на профе-
сіональному рівні. Він не ходить до школи, готуючись до виступу на 
чемпіонаті світу. Стрічку робили кілька років і показали на багатьох 
фестивалях світу, тепер представлять удома, в Одесі.

«ЦЕЗАР МУСИТь УМЕРТИ»/«cESaRE dEVE moRIRE»
Італія, 2012

Режисери: Паоло та Вітторіо Тавіані
(Фестиваль фестивалів, Фестивальний палац, 20 липня, 

кінотеатр «Родіна», 21 липня)
Один із найкращих фільмів цього року і, можливо, найкраща ро-
бота й без того славетних братів Тавіані. її якість вимірюється оригі-
нальністю ідеї: один театральний режисер вирішує поставити 
«Юлія Цезаря» Шекспіра у в’язниці з зеками-акторами. Поста-
новка стає самим життям: ув’язнені, перебуваючи у своїх камерах, 
на прогулянці чи в їдальні, спілкуються репліками із п’єси. Сили і 
об’ємності цій ідеї додають охоронці: не беручи участі в мистець-
кому процесі, вони коментують блазнювання мешканців тюрми, 
які просто-таки перевтілилися у своїх персонажів… «Золотий вед-
мідь» цьогорічного Берлінського кінофестивалю був заслуженим.

які варто переглянути 
на Одеському кінофестивалі
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«КИСНЕВИЙ ГОЛОД»
Україна, 1991

Режисер: Андрій Дончик
(Загублений світ: українське кіно початку 90-х, 

кінотеатр «Родіна», 16 липня)
Ця стрічка, зокрема, для тих, хто не знає про добре українське 
кіно 90-х. Дончик класно втілив чудовий сценарій Юрія Андру-
ховича, детально, точно і образно водночас змалював усе 
«щастя» перебування в лавах Радянської армії з винахідливою 
жорстокістю дідівщини й патологічним глупством уставщини. 
Безсумнівними плюсами фільму й особистим досягненням ак-
торів є робота в ньому Тараса Денисенка (рядовий), Віктора 
Степанова (прапорщик) і Олексія Горбунова (лейтенант). На 
жаль, знята за часів розпаду совка, кінокартина не була поба-
чена широкою аудиторією.

«УБИЙТЕ МЕНЕ, БУДь ЛАСКА»/ «KIll mE plEaSE»
Бельгія, 2010

Режисер: Оліас Барко
(Спеціальні покази, Ланжеронський узвіз, 19 липня)

Особливим цей фільм є не лише через отримання головного 
призу Римського кінофестивалю 2010-го й нагороди за режи-
суру ОМКФ 2011-го: він є квінтесенцією концепції фесту в Одесі 
та прикладом незаангажованого художнього бачення, що пе-
реконливо кладе навзнак ідею Ґріневея про «смерть кіно». 
Стрічка, в якій поєднано чорний гумор і елементи абсурду в 
дусі Марка Феррері чи Бертрана Бліє, належить до розряду 
найкращих. Гомерично смішна, дотепна й часом влучно реаліс-
тична, вона розповідає про таку собі «клініку», чи клуб закри-
того типу, де самогубцям укорочують віку в запропонований і 
проплачений ними спосіб.

«ЗЕМЛЯ»
Україна (СРСР), 1930

Режисер: Олександр Довженко
(Особливі події: Кіно_live,  

Ланжеронський узвіз, 20 липня)
Один із предметів гордості України, неодноразово премійо-
вана «Земля», входить до числа 35 фільмів, які цього року рес-
таврував Національний центр Довженка. На відміну від повер-
нутих до життя «Панцерника «Потьомкіна» й «Метрополіса», 
що їх показали на Одеському кінофестивалі останніми роками, 
демонстрація технічно оновленої «Землі» буде світовою 
прем’єрою. Концептуальною бачиться й ідея озвучення музи-
кою «ДахаБрахи», яка не є суто фольклорною, як «Божичі» чи 
«Гуляйгород», а використовує етнічні мотиви на постмодерніст-
ський манер. Таким чином, класика ніби поєднується із сучас-
ністю, творячи спадкоємність поколінь.

«щАСТЯ»/«НapINESS»
США, 1998 

Режисер: Тодд Солондз
(Ретроспектива фільмів Тодда Солондза,  

кінотеатр «Родіна», 16 липня, кінозал U-cINEma  
на Одеській кіностудії, 20 липня)

Роз’ятрена рана на тілі американського кінематографа Солондз 
«болить» про все: про спосіб життя середньостатистичних аме-
риканців, про сімейні проблеми, про пубертатний вік та підліт-
ків, іммігрантів і шовінізм. «Щастя» – один із центральних «фу-
рункулів» його доробку. Бо тут поєднуються майже всі його 
теми: стосунки в сім’ї, відносини між чоловіками й жінками, 
національно-етнічні питання. У фільмі перетинаються три пари, 
а заодно й погляди на життя, кохання, секс і щастя, до якого 
дужче за всіх і за все на світі прагнуть герої. Це неприємне кіно, і 
красою воно не відрізняється теж, та коли «болить», про гламур-
ність не йдеться.
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СТАРІ НОВІ 
ГЕРОї.
Козаки Олексія 
Чебикіна 
дають раду 
й самураям, 
і драконам

Мальовані історії
Попри те що в Україні комікс активно розвивається, цей жанр рідко 
потрапляє на очі широкої публіки. Тиждень з’ясовував чому

С
лово «комікс» несе присмак 
чогось комічного й апріорі 
несерйозного, тож не дивно, 
що й ставлення до нього ча-

сом відповідне: легке чтиво для 
тинейджерів. Скептики були б 
здивовані, зазирнувши в минуле 
й побачивши появу одних із пер-
ших «мальованих історій» в 
японському монастирі XII сто-
ліття, коли буддійський монах 
Тоба (або Яку) зобразив чотири 
гумористичні сюжети. Два – про 
звірів, яких зображували люди, а 
ще два – про ченців, котрі пору-
шують устав, зокрема грають на 
півнячих боях. Базові прийоми 
жанру в його сучасному вигляді, 
рухи й жести були запозичені 
саме із цих найперших робіт.

«Комікс» – загальновжива-
ний термін, у перекладі – «кумед-

ний», – каже художник Олексій 
Чебикін. – Самі розумієте, не всі 
історії смішні. В Європі прийнято 
класифікацію: коміксами назива-
ють видане в Америці. Французи 
найменували це bande dessinée, 
тобто «стрічка малюнків», япон-
 ці – «манга» тощо. Кожна нація 
має свій продукт з особливою на-
звою і походженням. Схожий 
лише спосіб висловлювання, ре-
шта – геть різне». Українські тво-
 ри майстри цього жанру охрес-
тили «мальованою історією».

Це, на перший погляд, нехи-
тре мистецтво здатне проникати 
у свідомість значно глибше, 
швидше й непомітніше, ніж лі-
тература чи художнє кіно. Май-
стерно переданий у формі ко-
міксу «меседж» може слугувати 
ефективним рушієм, чи то пак 

Автор: 
Олена 

Максименко

навіть засобом впливу. «За осві-
тою я вчитель, свого часу викла-
дав у школі, – каже Віталій Січ-
карчук, більш знаний під ім’ям 
Пекельного Бульби. – І комікс 
ставав у пригоді, аби показати 
учням той чи той приклад. Цей 
жанр не має аналогів – він неви-
багливий, не вимагає особливої 
підготовки. Є, звісно, комікси з 
високим технічним рівнем, але 
водночас можна малювати абсо-
лютний примітив у сенсі вико-
нання, і це сприйматимуть!»

ВІД ПЕЧЕРИ ДО ХРАМУ
Історію коміксів, на думку Чеби-
кіна, сміливо можна виводити 
від наскельного живопису. Давні 
люди не просто намагались зо-
бразити картину – це був сюжет, 
ланцюг подій, що описував, при-
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БЕЗ 
КОМПРОМІСІВ. 
Герої 
Пекельного 
Бульби стоять 
на своєму

ПУНКЕРСЬКІ 
ВІЙНИ.

Вільний 
від праці 

ілюстратора 
й режисера 

час Святослав 
Пащук 

присвячує 
коміксам

міром, лови звіра. «Перші пись-
мена, ймовірно, трансформува-
лися в ієрогліфи та найдавніші 
шрифти, – розповідає худож-
ник. – У єгиптян це взагалі су-
цільний комікс! Або взяти китай-
ське письмо: ієрогліф «будинок» 
справ  ді схожий на будинок, ієро-
гліф «людина» має «стовбур», 
«ру  ки-ноги»... Із Греції до нас 
прийшла традиція навколо ікони 
малювати житія! Подивившись 
на розписи церков за тамтешнім 
каноном, можна прочитати май-
 же все Святе Письмо. Там якраз і 
поєднано зображення святого з 
текстовим супроводом». Тради-
ція «оповідок у картинках» (як 
визначає цей жанр французький 
сюрреаліст Жорж Садуль) була 
помічена в XVI–XVII столітті, 
коли в Барселоні та Валенсії 
стали поширювати малюнки для 
простого люду, переважно на ре-
лігійну тематику. Це були знову-
таки перекази життя святих у ви-
гляді невеликих відбитків гра-
вюр на кольорових аркушах, що 
називались «алілуї». З часом 
було налагоджено їх фабричне 
виробництво.

У Європі й Штатах у теперіш-
ньому вигляді мальовані історії 
ввійшли в обіг майже водночас, 
та практичні американці перші 
поставили це на комерційну 
основу. Першим бізнес-коміксом 
стали історії про Жовтого Хлоп-
чика – «Yellow Kid».

«Азійська традиція швид-
кими темпами заповнює Європу 
і Америку, – розповідає мангака 
(саме так називають творців ко-
міксів цього напрямку) Ганна 
Іса  єнко, відома як Sakura, – 
більшість мангак працює під ні-
ком. – Японська школа назива-
ється манга, в Кореї це манхва, 
на Тайвані – манхуа тощо».

Як і в усьому, у створенні ко-
міксів японці тримаються тради-

цій. Манги досі малюють тушшю, 
вони чорно-білі й послідовність 
картинок ведеться ззаду наперед – 
аналогічно до канонів місцевого 
правопису. Такої самої послідов-
ності, до речі, автори наполегливо 
просять дотримуватись під час ви-
дання перекладів – мовляв, від 
цього кардинально залежить пра-
вильність сприймання історії.

ВИЙТИ З ПІДПІЛЛЯ
В Україні мистецтво «мальованих 
оповідок» активно розвивається, 
але комікси рідко виходять на ши-
року публіку. Опитані Тижнем 
«коміксисти» наразі бачать два 
шляхи виживання. Перший – це 
«йти» в російські видавництва, 
адже вітчизняних зразків жанру в 
чистому вигляді практично ніде 
не друкують. Другий – ховатися в 
арт-підпіллі, котре квітне рясно в 
мережі й самвидаві. «Багато май-
стрів працюють із росіянами, і я 
теж схиляюсь до такої співпраці, – 
каже Ганна. – Річ не в грошах, 
просто хочеться займатись улюб -

РІЗНОВИДИ КОМІКСІВ

Німі комікси 
У мальованих історіях не обов’язково присутній текст, 
є різновид «німих коміксів», де сюжет виражений гра-
фічно й не потребує словесного супроводу. Одним із 
найвідоміших творів такого типу є «Арзак» Мебіуса 
(Жана Жиро).

Фотокомікс
Окремим видом, який, щоправда, визнають не всі автори 
й художники традиційних мальованих історій, є фотоко-
мікс, де замість рисунка сюжет передають у вигляді фото. 
Персонажами таких творів можуть виступати відомі ак-
тори, іграшки або найвідоміші інтернет-меми. Зйомка 
фотокоміксу лягла в основу сюжету першої повнометраж-
ної картини Федеріко Фелліні «Білий Шейх».
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леною справою. В них шукають 
авторів, а в нас вони є, натомість 
немає де друкуватися». На думку 
мангаки, наші видавці поки не 
зважуються на експеримент на-
віть попри те, що тема обіцяє при-
буток. «Комікси будуть цікаві од-
нозначно, але вони дуже боязко 
до цього ставляться, – переконана 
художниця».

«Україномовні комікси пред  - 
ставлені ширше в андерграунді, 
офіційні видання, на жаль, на-
дають перевагу російськомов-
ному продукту – як і преса чи кі-
нематограф, – каже Чебикін. – У 
нашій країні досі вважають, що 
ринок РФ ширший, тож випус-
кати російською – економічно 
вигідніше, так товар можна реа-
лізувати не лише вдома».

З огляду на непевний статус 
вітчизняних «мальованих істо-
рій», говорити про власну школу 
коміксу зарано. Однак це може 
бути нашою перевагою, вважає 
Пекельний Бульба. «Відсутність 
школи має свої плюси: не існує 
обмежень, – стверджує він. – 
Може, це і вплине на розвиток, на 
створення своєрідної течії в нас». 
Проте, на думку Олексія Чеби-

кіна, школа української мальова-
ної історії таки формується: «На -
ша школа справді дуже відрізня-
ється від французької, російської, 
молдовської... Мені важко охарак-
теризувати ці особливості... Різ-
ниця в графічному матеріалі. 
Школа української графіки була 
завжди відмінна й відокремлена 
від європейської, хоча корінням 
вона йде саме з Європи – перші її 
представники навчались у Німеч-
чині, в Мюнхенській академії. Ба-
гато їх здобували освіту в Росії 
знову ж таки від художників, які 
дістали її в Італії. У Львові своя си-
туація: вони й до 1920 року мали 

тісні стосунки з Польщею та Ні-
меччиною, і це відчутно... Київ-
ська Русь дала свій симбіоз, коли 
поєдналась грецька шко  ла, що 
прийшла з Візантії, зі скандинав-
ським мінімалізмом і структурою. 
І в нас згодом з’я  вилося «реаліс-
тичне бароко», коли зображення 
ніби щільно переплетене з деко-
ративним трактуванням: звід  ти 
наші примітивісти, яких ми зна-
ємо. Українська графіка близь  ка 
до латиноамериканської».

НЕ СУПЕРМЕНОМ ЄДИНИМ
Навіть коли Україна не знала 
слова «комікс» та прикладів ма-

ОЖИВЛЕННЯ 
ІСТОРІї.
Від штриха 
до відтінку

МАНГА ПО-
УКРАїНСЬКИ.
Книжковий графік 
Sakura творить 
«дівчаче» фентезі

ТЕМА ЄВРО 
РОЗКРИТА.
Ясь та Івась 

Ігоря Бежука: 
запахло газом
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КОМІКСИ В СВІТІ

Манга
«Манга» в перекладі означає гротеск або ж «чудер-
нацькі малюнки», хоча жанри можуть бути абсолютно 
різні – від дитячих оповідок чи фентезі до горору, еро-
тики, політики чи бізнес-історій. В Японії манга стано-
вить близько чверті друкованої продукції, відповідні 
відділи є у всіх видавництвах, а фах мангаки в неабия-
кій пошані. Окрім професійного різновиду цього 
жанру, існують 
іще додзінсі – ко-
мікси аматорів, 
видавані автор-
ським коштом. 
Чимало поваж-
них мангак почи-
нали саме як 
творці додзінсі.
Один із пошире-
них стереотипів, 
пов’язаних із мангою, – це горезвісні «великі очі». По-
перше, не всі герої японського коміксу справді велико-
окі, по-друге, «очі-тарілки» були запозичені в амери-
канської анімації: Осаму Тедзука надихнувся мультфіль-
мами про Бетті Буп, де головна г ероїня – дівчина з ве-
ликими очима. Згодом «моду» підхопили інші мангаки, 
й «окаті» герої стали мейнстримовим стилем. Однак, 
крім цього, існують фотореалістична, гротескна й інші 
манери малювання.

Американський комікс
Перший комікс у США «Ведмежата і тигр» був опубліко-
ваний у журналі The San Francisco Examiner 1892 року. 
Комікс швидко став «фірмовим» прийомом редактора 
Вільяма Рендолфа, перейняв його здобуток і конку-
рент Джозеф Пуліцер. Першим «масовим» коміксом, 
який закріпив за жанром комерційне підґрунтя, стала се-

рія «Алея Когана» 
Річарда Ауткольта, 
де другорядним 
героєм є хлопчик у 
жовтому костюмі. 
Персонаж припав 
до душі читачам, й 
автор зробив його 
головним героєм. 
Супермен, Бет-
мен, Людина-

Павук, Капітан Америка – ці та інші супергерої відзначи-
лись (а дехто й народився) в мальованих історіях. До 
жанру коміксу звертався і Стівен Кінґ, створивши сюжет 
про першого американського вампіра.

Французька «стрічка малюнків» Bd
Одна з найдавніших європейських традицій жанру, що 
має школу та численних послідовників у всьому світі. Се-
ред культових авторів – Жан Жиро, відоміший як Мебіус, 
Алехандро Ходоровскі, Альбер Удерзо, Ержде (Олів’є Ле-
друа). Двоє остан-
ніх увійшли в істо-
рію завдяки гумо-
ристичним і дитя-
чим творам (їм на-
лежать такі герої, 
як Тінтін та Асте-
рікс), інші – знані 
своїм авангард-
ним фантасмаго-
ричним доробком 
із присмаком без-
уму, де повно авантюр, еротики, пригод та похмурих кар-
тин майбутнього. До слова, французькі майстри жанру 
намалювали комікс за мотивами «Тараса Бульби».

льованої історії з Європи, цей 
жанр у нас був присутній. Серед 
корифеїв – графік-ілюстратор Ге-
оргій Малаков. В дитинстві він ви-
гадував зразки цього жанру – жив 
у Києві під окупацією, вифантазу-
вав героя, зображував сюжети про 
війну... Відомий художник Ігор 
Вишинський, який зробив багато 
ілюстрацій до дитячої літератури, 
створював повноцінні комікси 
про друзів-худож  ників. Придуму-
вав їм образи, кумедні ситуації, 
розповідав про уявну державу в 
центрі Європи, де були представ-
ники різних націй. Твір займав 
понад 300 сторінок. Зараз оригі-
нал зберігається в його дружини, 
а ксерокопії – у друзів. Одним із 
прикладів «мальованої оповідки» 
є книжка «Україна в боротьбі», 
що розкриває історію УПА. На-
справді видана брошура є вдалим 
передруком із діаспорської газети 
«Філадельфія» (США) 1953 року.

«У нас книжковий бізнес 
нині, самі знаєте, не потужний, – 
каже Олексій Чебикін. – Мальо-
вана історія на 50 сторінок – це 
мінімум півроку роботи. Можна 
собі уявити, скільки має стано-
вити гонорар художника. Чи є в 
нас видавництво, готове півроку 
підтримувати його, а заодно й ав-
тора? Ба навіть те, що я нині ро-
блю, – це тільки контур, чорно-
білий. Є ще колорист. Є ще ре-
дактор... Це недешеве задово-
лення. Художники, які серйозно 
до цього ставляться, давно пере-
стали чекати умов і замовлень – 
вони малюють. Такий шлях про-
йшла Польща: спершу комікси 
поширювали через ксерокс і про-
давали за безцінь».

Історія про козака Максима 
Осу одного з найвидатніших май-
стрів жанру Ігоря Баранька подо-
лала чималий шлях від бельгій-
ського видавництва, де вийшла у 
світ французькою. Наступним 
пунктом стала Польща, й аж потім 
«Максим» повернувся «до рідних 
пенатів». Та й у Вітчизні вийшов 
спершу російською, і лише потім 
на прохання шанувальників з’я -
вився україномовний варіант. 
«Ця оповідка виконана в стилі 
класичного нуарового детекти-
 ву, – розказує Чебикін. – Зараз усі 
чекають, чи продовжить Ігор при-
годи Максима Оси».

Один із перший творів Олексія 
Чебикіна – фентезійне переосмис-
лення історії Київської Русі «Но-
вий Борисфен». Герої – Володи-
мир, Добриня, Ольга... «Коли цей 

твір вийшов, народ масово хворів 
Толкіном, і мені було приємно, що 
толкіністи захопилися «Борисфе-
ном», – розповідає художник. – 
Коли котрийсь із молодих худож-
ників каже: «Намалюю історію 
про Чикаго», – я питаю: «Ти там 
був? Хочеш про бандитів – так є 
Троєщина... Думаєш, у Чикаго 
страшніше? Якщо хтось береться 
за історичну тематику, то зразу 
Японія, самураї – «це ж красиво!» 
А сірки, стрільці, богатирі, козаки... 
Непочатий пласт! Я історією ціка-
вився з дитинства – тевтонці, ли-
царі, король Артур, святий Ґра-
аль... Але з часом я зрозумів, що це 
просто класна подача! Я хочу зро-
бити так, щоб малюки бавилися не 
тільки в мушкетерів, а й у козаків! 
Щоб це стало так само цікаво, як 
японські ніндзя! Азіатський кіне-
матограф піднявся на бойових 
мистецтвах! Вони ушу зробили ле-
гендою, але ж насправді це просто 
бійка! Мені хотілося б, аби діти 
знали, що козаки – це не просто 
дядьки в шароварах! Що вони кру-
тіші, ніж лицарі, мушкетери або 
ніндзя! Це може бути новим всес-
вітнім брендом».

«У нас величезний простір 
для заповнення, потенціал, не-
ймовірна кількість своїх власних 
супергероїв!» – вважає Бульба. – 
Супермен, Бетмен, Черепашки... 
Але ж у нас є, що обігрувати, є 
свої персонажі!»

Не оминають художники й 
злободенних тем, зокрема «Єв  ро» 
знайшло відображення у приго-
дах юнаків «Яся та Івася», ожив-
лених із легкої руки Ігоря Бежука. 
Ентузіасти знаходять одне одного 
й, не чекаючи «манни з неба», чи 
то пак від видавців, вигадують 
спільні проекти, фестивалі, вірту-
альні спільноти абощо.

«Якось мене запросили офор -
млювати календарі, і замовник, 
вельми поважна людина, під час 
зустрічі зазначив, що є шануваль-
ником моєї творчості, – розпові-
дає Пекельний Бульба. – Я був ра-
дий і шокований – ніколи не ду-
мав, що такі люди можуть читати 
мої комікси. Може, це означає де-
фіцит певної лектури – гуморис-
тична нива у нас не в найкращому 
стані. На телебаченні бачимо 
один-єдиний стиль – стенд-ап-
жар  ти. Тому за обмеженого ви-
бору люди радіють усьому. Я не 
бачу перешкод для поширення й 
розвитку цього жанру! Тут є де 
розвернутися, і кожен може зна-
йти своє». 
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Українсько-польський 
хіп-хоп-фестиваль

Нічний клуб metro
(Львів, вул. Зелена, 14)
Протягом двох днів у словесно-
музичних двобоях змагатимуться 
репери з Польщі та України. З поль-
ської сторони оборону триматимуть 
Fokus, DJ WBK, Młody з музичним 
супроводом від DJ HWR, з нашої не 
поступатимуться в майстерності ві-
домі львівські виконавці 200 BOYS 
та Франик. Згідно з line-up фестива-
лю музиканти матимуть у 
своєму розпорядженні не 
більше ніж годину кожен. 
Як сюрприз – дапстеп-паті 
з одним із найкращих ді-
джеїв Польщі DJ HWR. «Це 
буде запекла боротьба ха-
рактерів та харизми, слів і 
ритмів», – кажуть органі-
затори. 

«Тарас Бульба»

Стадіон «Спартак»
(Дубно, Рівненська обл.)
Всеукраїнський рок-фестиваль 
«Тарас Бульба» належить до числа 
тих небагатьох конкурсних захо-
дів, які допомагають молодим гур-
там заявити про себе на великій 
сцені. За результатами відбіркових 
турів, що відбулися в Києві, Харко-
ві, Львові та Рівному, на фестиваль 
буде запрошено щонайбільше 
20 формацій. Гості – гурт «Ман-

дри», Ілларія (на фото), 
W.H.I.T.E., «Чумацький 
шлях», Luchesk Band, 
Sюr Band, «Порцеляна», 
«Хмародери» та ін. Крім 
музичної програми на 
публіку чекають майстер-
класи рукоділля, мисте-
цтво боді-арту, фотовис-
тавки та флешмоби. 

Анонси 13–14 липня, 22:30 13–15 липня12–15 липня, 21:00
Energy open air

База відпочинку «Дахнівська 
Січ» (Черкаси, мікрорайон 
«Дахнівка»)
Фестивальне літо триває – не-
вдовзі відбудеться масштабний 
extreme electronic-фест, участь у 
якому візьмуть гурти з 12 країн сві-
ту. У списку запрошених: Dolls Of 

Pain (Франція, на фото), 
Larva (Іспанія), Impact Pulse 
та Nothing Nada (Угорщи-
на), RSM (Польща), Tatlum 
(Росія), String Electro (Украї-
на) та ще понад 80 форма-
цій і діджеїв. Під час дійства 
функціонуватимуть три му-
зичні майданчики: головна, 
експериментальна та DJ’S 
сцени, магазини кіберречей, 
численні танцполи, матимуть 
місце арт-хаузні покази, ви-
ставки та фаєр-шоу.  

«Залізне небо» належить 
до «найочікуваніших 
фільмів року», але є 
протилежністю жанровим 
блокбастерам Голлівуду

«правильне», жанрове сприйняття. Розказуючи 
про гітлерівців, які нібито вижили після Другої 
світової та перебралися на темний бік Місяця, 
фільм рясніє високотехнічними зображеннями 
тамтешніх баз та космічних кораблів, і лише шар-
жовані псевдошоломи скафандрів нацистів, пере-
роблені з відомих нам протигазів, справляють 
враження жарту. Тобто, на відміну від класичного 
голлівудського гуру пародій і трешевих дотепів 
Мела Брукса з його «Космічними яйцями», автор 
намагається всидіти однією дупою на двох стіль-
цях, які до того ж парадоксально стоять у різних 
кімнатах. Глузуючи з нацистів, щó вже здається 

П
орівняно із «Прометеєм» «Залізне небо», 
попри свою науково-фантастичну скла-
дову, – радикально інше кіно. Воно вирос-
тає із трешевого стилю й чорного гумору, 

густо замішаного зі злою іронією та стьобом. За-
звичай такий продукт до великого екрана не дохо-
дить, бо суперечить морально-естетичному сма-
кові більшості людей і загальноприйнятому глян-
цевому технічному рівню. Але тут ситуація інша. 
По-перше, фінський режисер Тімо Вуоренсола є 
широко відомим у вузьких колах любителів 
трешу, куди він потрапив завдяки вдалому «по-
стрілу» зі своєї «Зоряної аварії». А по-друге, саме 
завдяки популярності останньої йому вдалося зі-
брати достатньо грошей, аби зробити ефекти в 
«Залізному небі» не гіршими за голлівудські (на-
віть Удо Кір, який грає в цьому фільмі головного 
нациста, так вважає). Втім, висока якість ефектів 
зіграла злий жарт зі стрічкою: вона не бачиться 
візуально стьобною і, відповідно, втрачає своє 

Гламурний 
треш

«Залізне 
небо»/ 
«Iron Sky».
У кінотеатрах 
України
з 19 липня

КІНО
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27–29 липня
«Фольковисько»

(с. Гораєць, Польща, 
30 км від польсько-
українського кордону)
За словами організаторів, на так 
званий фестиваль прикордоння 
приїдуть відомі фольклорні гурти, 
митці й письменники з України та 
Польщі. Вони представлять куль-
туру своєї країни у спектрі її єд-
ності з іншими. У межах фесту на 
сцені виступлять ансамбль єврей-
ської музики з Любліна «Клезмаго-

лікс», польсько-українське 
етно-джазове тріо «Дага-
дана» (на фото) та оригі-
нальний фольк-гурт зі Льво-
ва «Люди добрі». Одним із 
найцікавіших заходів ста-
не Вечір оповідань за учас-
тю Андрія Бондаря та поль-
ського письменника Ан-
джея Стасюка. 

26–29 липня, 19:0013–15 липня
«Франко Фест»

(с. Нагуєвичі, Дрогобицький 
р-н, Львівська обл.)
Задля розвінчання стереотипів та 
створення якісно нового іміджу Вели-
кого Каменяра як одного з найпро-
гресивніших українців організа-   
тори вирішили провести міжнарод-
ний культурний фестиваль «франко 
формату». У межах дійства пла-   
нується вихід на сцену українських  
гуртів «Мері» (на фото), «КораЛЛі», 
«Піккардійська терція», «Фліт», 
«Гайдамаки», «Тартак», арт-пер -
форманси, художні інсталяції, теат -

ральні виступи та чи-
тання творів Франка 
сучасними письмен-
никами, істориками 
і літературознавця-
ми. Приємно й те, що 
вхід абсолютно без-
платний.

Wiz-art 

Львівський Палац мистецтв
(Львів, вул. Коперника, 17)
Наприкінці липня стартує вже 
п’ятий за ліком міжнародний 
фестиваль короткометражних 
фільмів, який представить найно-
віші та найактуальніші зразки ко-
роткого метра України та світу. Се-
ред численних заходів будуть три 
конкурсні блоки («Моє приват-
не сонце», «Я космос», «Це тобі 
не кіно»), позаконкурсні покази, 
демонстрація найкращих стрічок 
міжнародних фестивалів, вечірки 
та майстер-класи. 
Склад цьогоріч-
ного журі: режи-
сер Вінсент Мун, 
арт-менеджер Ілля 
Ґладштейн та режи-
серка Ізольда Уґа-
доттір. 

cd

Linkin Park. «Living Things»
Ще задовго до виходу платівки гурт обіцяв повер-
нути старий саунд. Взяти реп-рокове звучання з 
альбому «Hybrid Theory» й додати до цього елек-
троніку з «A Thousand Suns». Інша річ, що зводили 
диск Майк Шинода і Рік Рубін. Ті самі, що працюва-
ли над ліричним «Minutes To Midnight». Тож зовсім 
до стилю «Hybrid Theory» не дійшло. Але за дабсте-
повими звуками, змішаними з поп-роком, усе-таки 
чути обіцяний «A Thousand Suns». Плюс звичні гі-
тари на дисторшені та істеричний вокал Честера. 

Maroon 5. «Overexposed»
Свій четвертий альбом музиканти назвали найпо-
псовішим за всю власну історію. Але вони цього 
не цураються. Хотіли просто щось змінити. Навіть 
із репером Wiz Khalifa записали трек «Payphone», 
який став найсильнішою роботою диска. Платівці 
помітно бракує традиційного для Maroon 5 драма-
тизму та уривчастості музичного малюнка. Тут усе 
медово-сонячне, з повним набором кліше в тек-
стах. Ну просто суцільний саундтрек для посеред-
ньої американської комедії з поодинокими прори-
вами в драму.  

The Smashing Pumpkins. «Oceania»
Альбом усередині альбому, як охрестив його фронт-
мен гурту Біллі Корґан. Власне, продовження кон-
цептуальної платівки «Teargarden by Kaleidyscope». 
The Smashing Pumpkins досягли симфонічності зву-
чання без оркестру. Хоча струнні все ж чутно – у 
тому самому «The Celestials». Саунд вирізняється, 
певно, через те, що цього разу вся банда грала ра-
зом, на відміну від минулих альбомів. Ось і отрима-
ли звук олдскульних «гарбузів» у сучасному римей-
ку. Більш витриманий та виважений, ніж у тому ж 
таки «Zeitgeist» 2007 року.

параноєю людини, зацикленої на пропагандист-
ських моментах, Тімо Вуоренсола заходить на те-
риторію тем, вигідних для «фабрики мрій», тобто 
для отримання грошей. Але не можна не згадати 
одного чудового й концептуального жарту, вико-
ристаного у Вуоренсуоли: в нацистських школах 
на Місяці учням показують вирізаний шматок зі 
стрічки Чарлі Чапліна «Великий диктатор», де 
той у стилізованому «під Гітлера» одязі бавиться з 
кулею Землі, кажучи, що це і є весь фільм. Один 
вдалий жарт на кінокартину… Чи не замало?

Ярослав ПідгораГвяздовський
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Прорив у науці
Фізики після десятиліть досліджень нарешті 
розгадали ще одну таємницю Всесвіту

І
сторичні події бліднуть і від-
ходять на задній план із кож-
ним десятиліттям. Криз полі-
тичних і фінансових не варто 

вважати чимось більшим за те, 
чим вони насправді є, а власне 
за тимчасові перешкоди на 
шляху прогресу. Навіть жахіття 
війни згодом покриваються на-
льотом несправжності. А от за-
кони природи вічні й універ-
сальні. Їх пізнання – це низка 
тріумфів у історії людства. Одне 
з таких переможних відкриттів 
якраз і сталося минулого тижня.

4 липня фізики, які працю-
ють у Європейській раді ядерних 
досліджень (CERN) у Женеві, 
оголосили про виявлення бо-
зона Гіґґса. У широкому сенсі 
фізика елементарних частинок 
для Всесвіту – це те саме, що 
ДНК для життя: приховане на-
чало, на якому будується так ба-
гато всього іншого. Як і прочи-
тання структури ДНК Френсісом 
Кріком та Джеймсом Вотсоном у 
1953 році, відкриття бозона Гіґ-
ґса дає змогу зрозуміти те, що 
інакше залишалося б незбагнен-
ним. Він має колосальне зна-
чення в буквальному сенсі слова. 
Без бозона Гіґґса не існувало б 
маси. А без неї – ані зірок, ані 
планет, ані атомів. І, звісно ж, 
людей. Фактично, й історії теж 
не було б. Ейнштейнова теорія 
відносності прирікає безмасові 
частинки рухатися зі швидкістю 
світла. Для них це означає, що 
минуле, теперішнє й майбутнє – 
одне й те саме.

Через таку його здатність 
впливати на цілий Всесвіт дехто 
назвав бозон Гіґґса «частинкою 
Бога». Але це не так. Він сам со-
бою не пояснює створення світу. І 
все-таки це стало найфундамен-
тальнішим зрушенням у фізиці за 
кількадесят останніх років.

На відміну від структури 
ДНК, яка застала вчених знена-
цька, бозон був довгожданим 
гостем. Його існування передба-
чив іще 1964 року британський 
фізик Пітер Гіґґс, який нама-

гався пояснити одну незначну 
«нестиковку» в квантовій фізиці, 
а паралельно це зробили і ще 
п’ять інших науковців. І якби бо-
зона Гіґґса (або чогось подібного 
до нього) не існувало в природі, 
то багато уявлень фізиків про 
Всесвіт виявилися б хибними.

Фізика оперує двома робо-
чими моделями дійсності. Од -
на – загальна теорія відносності 
Ейнштейна, яка має справу з 
простором, часом і гравітацією. 
Це – елегантний набір взає -
мопов’язаних рівнянь, який сто 
років тому народився з однієї-
єдиної голови. Друга – відома під 
назвою «стандартна модель» – 
пояснює все інше, але не розкла-
дає його так чітко по поличках.

Стандартна схема, плід ро-
боти багатьох учених, включає 
три фундаментальні сили, за ви-
нятком гравітації (сильну і 
слабку ядерну та електромаг-
нітну взаємодії), плюс цілий зві-
ринець, на перший погляд, не-
подільних частинок: кварків, із 
яких складаються протони та 
нейтрони, а значить і атомні 
ядра; електронів, які оберта-
ються навколо цих ядер; і рідкіс-
ніших пташок на зразок мюонів 
і нейтрино. Без бозона Гіґґса 
сама основа, на якій тримається 
ця споруда, розпалася б.

Та коли знайшли бозон, по-
шуки голок у копицях сіна стали, 
здається, легшою справою. Це 
відкриття було зроблено з вико-
ристанням Великого адронного 
колайдера – прискорювача еле-
ментарних частинок у Європей-
ській раді ядерних досліджень, 
який розганяє пучки протонів по 
кільцю завдовжки в 27 км у про-
тилежних напрямках, і вони зі-
штовхуються на швидкості, 
близькій до притаманної світлу. 
Що швидше рухаються протони, 
то більша їхня енергія. Коли вони 
зіштовхуються, вона перетворю-
ється на інші частинки (Ей-
нштейнова формула E=mc2), які, 
своєю чергою, розпадаються на 
ще більше інших. Якими будуть 

ці останні, залежить від продукту 
першого зіткнення. Але, на жаль, 
немає якоїсь особливої моделі, на 
якій великими літерами було б 
написано «бозон Гіґґса». Через 
це увага дослідників спрямована 
на пошуки незначних відхилень 
від результатів, що їх здобули б, 
якби ніякого бозона не існувало. 
Це лише одна з причин, чому від-
криття зайняло так багато часу.

Друга – ніхто не знав, скільки 
важитиме бозон Гіґґса, а відтак – 
із якою швидкістю мають руха-
тися протони, щоб він утворився. 
Тому знайти його означало до-
слідити безліч різних енергетич-
них рівнів і по черзі відкидати 
кожен із них, аж доки вчені зна-
йшли те, що шукали.

ДИВНІшЕ, 
НІж МОжНА УЯВИТИ?
Для фізиків бозон Гіґґса – це 
лише «прогрів» Великого ад -
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ронного колайдера. Вони споді-
ваються, що прискорювач тепер 
дасть змогу отримати інші час-
тинки, які не передбачені стан-
дартною моделлю й можуть по-
яснити дивне явище під назвою 
«темна матерія».

Астрономам відомо, що у 
Всесвіті дуже багато цієї остан-
ньої, та поки що вони не можуть 
пояснити, що це таке. І теорія, і 
спостереження доводять, що 
«нормальна» матерія (частин  ки, 
описані стандартною моделлю) 
становить лише близько 4% за-
гальної речовини Всесвіту. Май-
 же три його чверті складаються 
з чогось зовсім невідомого, що 
дістало назву «тем  на енергія». 
Решта – близько 22% – це якась 
матерія, але вона може бути ви-
явлена лише за її гравітацією. 
Утворюючи гігантську решітку, 
вона пронизує космічний про-
стір і визначає положення га-

лактик, що складаються з мате-
рії видимої. Ця решітка також 
не дає галактикам розлітатися. 
Фізики сподіваються, що то про-
дукт однієї з теорій періоду 
після стандартної моделі, яких 
вони навигадували в очікуванні 
бозона Гіґґса. Тепер у них є на-
года перевірити це.

Для нефізиків важливість 
відкриття бозона лежить радше 
в царині розуміння, ніж корис-
ності. Воно доповнює знання 
людини,  але, можливо, ніколи 
не змінить її життя так, як це 
зробило відкриття ДНК або тео-
рія відносності. За 40 років на-
працювання Ейнштейна прото-
рували шлях «Манхеттенському 
проектові» і призвели до ство-
рення ядерного бича для люд-
ства. А розшифрування ДНК 
безпосередньо уможливило чи-
мало корисних відкриттів у су-
часній медицині й сільському 

господарстві. Проте останньою 
справді корисною субатомною 
частинкою був виявлений 1932 
року нейтрон. Частинки, від-
криті пізніше, було дуже важко 
дістати, а до того ж вони вияви-
лися надто недовговічними, 
щоб їх використовувати.

Це допомагає зрозуміти, 
чому, навіть у цей тріумфальний 
момент, дослідження в галузі 
фізики ядерних частинок – дуже 
скороминуще зусилля. Про-
йшли вже ті дні, коли вчені, вру-
чивши політикам атомну бомбу, 
впевнено крокували коридо-
рами влади. Сьогодні вони про-
хачі у світі, де грошей обмаль. 
Великий адронний колайдер, 
побудований коштом консорці-
уму, який із європейського пере-
творився на глобальний, обій-
шовся приблизно в $10 млн.

Утім, це відносно невелика 
плата за знання про те, як ула-
штовано наш світ, і жодна наука 
не може проникнути в суть дій-
сності глибше за фізику еле-
ментарних частинок. Як колись 
сказав усебічно ерудований 
британський учений Джон Бер-
дон С. Галдейн, Всесвіт може 
бути не лише дивнішим, ніж ми 
вважаємо, а й дивнішим, ніж 
ми можемо вважати. Але якщо 
фінанси дозволять, фізики-
ядерники спробують заглянути 
далі в його таємниці. 

ПРОРОК. 
Британський 
учений Пітер 
Гіґґс

© 2012 the economist Newspaper 
limited. All rights reserved
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ПЕЧЕРНІ ЛЮДИ
Загублене місто Тепе-Кермен у гірському Криму вже друге 
тисячоліття притягує до себе мешканців
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Ця територія і досі зберігає 
безліч загадок, а тутеш  -
ні пам’ятки середньовіч-
 чя – одні з найменш ви-

вчених в Україні.

НА СТОРОжІ ВІЗАНТІЙСьКОГО 
КОРДОНУ
Городище Тепе-Кермен розкину-
лося на вершині 530-метрової 
гори-останця, що вже з десяток 
мільйонів років височіє над Ка-
чинською долиною. На плато пло-
щею в 1 га зосереджено понад 250 
печерних споруд. Ось як описав це 
місце німецький учений Тунман, 
відвідавши Крим 1777 року: 
«Тепе-Кермен, тобто замок гір-
ської вершини, – висока масивна 

гора у вигляді цукрової голови, на 
вершечку якої і нині видніються 
залишки фортеці глибокої дав-
нини. Уся скеля вкрита числен-
ними гротами та печерами, розмі-
щеними в особливому порядку, 
майже як колумбарії древніх…»

У перекладі з кримськота-
тарської Тепе-Кермен означає 
«пагорб-фортеця», або ж «фор-
теця на вершині». Укріплення 
було закладене орієнтовно в VI 
столітті, коли імператор Юсти-
ніан І заходився зміцнювати пів-
нічні кордони Візантійської ім-
перії. Крім того, є версія, що 
Тепе-Кермен заснували ченці-
переселенці з південних районів 
Візантії.

Приблизно до X століття він 
набуває рис «класичного» серед-
ньовічного міського центру: посе-
лення обводять потужними обо-
ронними мурами, з’являють  ся 
перші наземні кам’яні будівлі. На 
заключному етапі історії міста ле-
вову частину печерних примі-
щень використовували з госпо-
дарською метою: вони служили 
хлівами для худоби, продоволь-
чими та військовими складами й 
навіть цистернами для зберігання 
води. Занепад Тепе-Кермена як 
укріпленого населеного пункту 
датують кінцем XIII – початком 
XIV століття. Як свідчать деякі 
версії, незважаючи на стратегічно 
вигідне для оборонців розташу-
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вання міста, 1299 року Тепе було 
завиграшки взяте штурмом і 
практично стерте з лиця землі за-
гонами золотоординського бе-
клярибека Ногая.

ПОБАЧИТИ Й ЗАПАМ’ЯТАТИ 
НАЗАВжДИ
«Вам на Тепешку? – спитала жі-
ночка, побачивши трьох розгуб -
лених туристів із величезними 
наплічниками. – Що й казати, 
нечасто в нас зустрінеш гостей, 
навіть у сезон… За селом повер-
нете ліворуч, затим 5 км – і ви на 
місці», – додала, зникаючи за 
хвірткою подвір’я, біля котрого 
на когось чекав прив’язаний до 
паркану екзотичний для столич-
ного ока мул.

Стежок виявилось аж три. 
Відтак, трохи поблукавши дубо-
вим лісом, ми нарешті вийшли 
на простору порослу чагарни-
ком галявину, з якої і відкрився 
фантастичний краєвид суворого 
та неприступного на вигляд 
плато. «Ось воно, Тепе! А крає-
види тут – що треба», – погоди-
лися ми один з одним.

І справді, досить важкий під-
йом на крутосхил винагородив нас 
просто казковим пейзажем Внут -
рішнього пасма Кримських гір та 
жовтогарячим заходом сонця, від 
якого засніжені вершини мовби 
світились ізсередини.

Обравши першу-ліпшу про-
стору печеру, ми розбили намет, 
розклали багаття й, увімкнувши 
ліхтарики, почали роззиратися 

довкола. На стіні в рядок вишику-
валися олівцеві написи: 1912, 
1940, 1961, 1970. Згодом з’ясува-
лося, що саме в ці роки на Тепе-
Кермені проводили наймасштаб-
ніші археологічні розкопки (вар-
 то зазначити, що цим, по суті, все 
й обмежилося і, що найцікавіше, 
як наслідок – у дослідників крим-
ської старовини виникло більше 
питань, ніж відповідей). При-
кметно, що ані в самому печер-
ному місті, ані в радіусі чотирьох 
кілометрів від нього немає аніякі-
сінького водного джерела. Якщо 
такі й були, то давно пересохли, – 
мо  же, саме це, як припустив один 
із дослідників Тепе-Кермена, і 
стало причиною завершення 
більш ніж півтисячолітньої історії 
міста-фортеці.

Попри цілковиту відсутність 
на плато живлющої вологи й пев-
ний дефіцит природного палива 
для багаття, Тепе-Кермен став ба-
гатомісячною домівкою і для де-
кого з наших сучасників. «О, та ви 
все тут знаєте?» – «Звісно, знаю: я 
на Тепе вже майже рік живу», – 
упевнено повідомила нам молода 
дівчина з маргінальною зовніш-
ністю, яка завітала до нашої пе-
чери познайомитись і розповісти 
новим «постояльцям», що тут і до 
чого. «Обов’яз  ково навідайтеся до 
печерного храму, – вела далі «ту-
білка», – він, наскільки я знаю, 
був висічений іще в столітті V чи 
то VII й майже цілковито збе-
рігся», – додала вона й зникла так 
само несподівано, як і з’явилася.
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Не без зусиль знайшовши ні-
чим не примітний напівзасипа-
ний вхід до рекомендованого 
скельного храму, ми з непідроб-
ним благоговінням першовідкри-
вачів буквально заскочили досе-
редини. Розраховуючи побачити 
«класичну» для гірської Таврики 
скромну невелику печеру з, мож-
ливо, залишками вівтаря та 
одним-двома церковними «атри-
бутами», ми були приємно здиво-
вані: порівняно просторе світле 
приміщення з кількома нішами в 
підлозі та стіні, численними висі-
ченими хрестами й, головне, уні-
кальною збереженою хрещаль-
нею з колонами. Церкву з баптис-

терієм – саме так у нечисленних 
путівниках по Тепе-Кермену нази-
вається ця пам’ятка – дослідники 
датують IX–XII століттями. Ці-
каво, що печерний храм цього 
типу годі знайти не лише на 
Кримському півострові чи в Укра-
їні взагалі, а й в усій Східній Єв-
ропі! Цілковиту унікальність па -
м’ятки підтверджує і факт, що 
таке інтер’єрне вирішення тра-
пляється лише в деяких печерних 
храмів Каппадокії, Анатолії (су-
часна Туреччина. – Ред.) та Сирії. 
Крім того, на стінах церкви з бап-
тистерієм археологи виявили чис-
ленні напівзатерті написи грець-
кою, вірменською і навіть староєв-

рейською мовами. Нині ж старо-
винні графіті віднайти тут годі – на-
томість відразу впадають в око ви-
карбувані написи «Харьков» та 
«1910». І жодної тобі охоронної та-
блички чи знака...

Окрім цього культового місця, 
на плато сьогодні можна поба-
чити ще кілька печерних храмів. 
Найкраще збережений із них – 
так звана церква з ризницею, да-
тована XII–XIII століттями. Зага-
лом нині достовірно відомо, що 
сакральні споруди Тепе-Кермена 
не пустували й після занепаду 
міста, їх активно використову-
вали грецькі мешканці навко-
лишніх долин та окремі монахи-
відлюдники, що підтвердив ви-
падково знайдений науковцями 
надгробний напис ченця Мико-
лая, датований XVI століттям.

Проте серед мандрівників 
Тепе-Кермен славиться не па -
м’ят  ками старовини і своєю  
«маловивченістю», а насамперед 
прос  то-таки неймовірним крає-
видом, що відкривається з вер-
шини плато. Усі, кому випала 
можливість зустріти тут схід чи 
захід сонця, не забудуть цього ні-
коли. «Ну що, як вам видо-
вище? – озвався до нас самотній 
усміхнений турист. – Супер, чи 
не так? Я вже 20 років регулярно 
сюди навідуюся. І ви теж іще по-
вернетеся, ось побачите. Неод -
мінно повернетеся… Ну що, мо -
же, коньяку?» Відмовити йому 
не було сили. Та й бажання, 
чесно кажучи, теж. 
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Оптимізм – 
одна з на-
ших най-

сильніших 
рис, яка не 
дає «загну-
тися» дер-

жавності на 
всіх перипе-
тіях історії

Олена 
Максименко

Олександр 
Михельсон

Ганна  
Трегуб

Таня  
Овчар

СВОЯ НІшА
На Площі Льва Толстого в ніші 
під колонами біля входу до ме-
тро сидів колоритний персо-
наж. У брилі, із сивими вусами, 
до котрих так і просилось 
кліше «козацькі», він співав 
під гітару повстанських пісень. 
Голосом старечим, але гарним. 
«Ти ба, який дідок», – сказав я 
приятельці, з котрою ми, як ко-
лись за студентства, випивали 
просто неба, вона – пиво, я – 
квас. «Та це він для себе. Він 
тут ще й із балалайкою буває, 
– відповіла вона. – А взагалі 
вечорами співає о-он у тому 
модному барі. Але, звичайно, 
зовсім інше». І, подумавши, 
додала: «Йому треба табличку 
на себе повісити... З написом». 
– «Із яким?» – поцікавився я, 
розуміючи, що від мене чека-
ють запитання. – «Я знайшов 
свою нішу. А ти?» 

ОЗБРОЄНІ ПОЗИТИВОМ
Читаю новини про мовний за-
конопроект, «газову атаку» під 
Українським домом, знищення 
монумента Незалежності в 
Харкові, – здається, все, кінець 
державі, повний крах і безна-
дія. Приходжу на «барикади» і 
відразу розумію, що все «роз-
рулиться»: за будь-яких, навіть 
найтрагічніших обставин ат-
мосфера панує фестивально-
святкова – тут хлопці співають 
під гітару повстанських пісень, 
там збирають підписи, дівчата 
заплітають чорно-червоні «рас-   
точки», поруч поважно похо-
джають дідусі. Міліціянти смі-
ються, спілкуються з демон-
странтами й бачаться цілком 
«асимільованими». Можливо, 
оптимізм – одна з наших най-
сильніших рис, яка не дає «за-
гнутися» державності на всіх 
перипетіях історії.   

БАНКОМАТ
Один із банкоматів на вулиці 
Великій Васильківській розта-
шований метрів за 20 від входу 
до відділення. Виходжу з фінан -
сової установи, роззираюся – і 
бачу, що доведеться трошки за-
чекати, бо переді мною жінка 
знімає гроші. Буквально за 
хвилю до апарата підбігає 
зграйка дівчат і хлопців із пов-
ними руками продуктів із най-
ближчого супермаркету, утво-
рюється черга. Тільки-но я хочу 
підійти з карткою, як чую різ-
кий дівчачий голос: «Ваабщє-та 
тут очєрєдь. Ми раньше прі-
шлі»… Будь-яка мова, належ-
ність до будь-якої культури, 
української, монгольської чи 
кхмерської, не заперечують, а 
лише стверджують існування 
слів «перепрошую», «вибачте» 
й «дякую». І так є завжди, 
окрім коли це мова хамства. 

Вікторія  
Матола

ПРАПОРИ НА ВИБІР
Червоно-чорне знамено УПА 
на «Білому домі» в Тернополі 
спершу викликало патріотичну 
гордість. Згадуючи червоні стя-
 ги на Луганській облраді, попри 
емоційність, усвідомлюєш, що 
Схід і Захід живуть за своїми 
правилами. Принаймні завдя-
 ки «умілим» рукам можновлад-
ців. У кожного – свої прапори й 
пояснення, для чого їх повісили. 
Вочевидь, це ще один привід 
розділити регіони. Тепер уже 
«за кольором». Спрагле ба-
жання відщипнути ще кілька 
відсотків «за» виборців перед 
«забігом» 28 жовтня відволікає 
політиків, і вони забувають, що 
живуть у незалежній Україні 
під національним прапором. 
Без червоних кольорів. 

СЛАВА, ВОЛЯ Й ЧЕСТь
Діти надчутливі до брехні. 
Якось співаючий ректор і полі-
тик у радіоефірі виконував 
пісню про любов до Вітчизни. 
Слухаючи його, мій син заува-
жив своїй сестрі: «Краще б 
вони так дбали про Україну,  
як про неї співають». У мене не 
було слів. На щастя, мої діти 
чудово володіють рідною мо-
вою та вільно нею спілкують ся, 
зрідка відчуваючи тиск іно-
земних. Чоловік моєї рідної 
тітки, який дуже любить Укра-
їну, стоїть удень і вночі на за-
хист мови, бо це його хвилює. 
Так має бути. Це нормально – 
захищати свої права та думки 
не тільки словом, а й ділом, бо 
лише «бій приносить славу, 
волю й честь». 

РІЗНИМИ МОВАМИ
Моя колега, з якою колись 
давно познайомився в газеті 
«Комсомольская правда», – 
ментальна росіянка. Народи-
лася на північному сході 
України, більшість її родичів 
живуть по той бік кордону. 
Чудово розуміє українську, 
проте вивчити так, щоб віль-
 но володіти нею, не спромо-
глася. Нещодавно пив із нею 
каву. Якраз тоді, коли Верхо-
вна Рада ухвалила «мовний» 
закон. Ментальна росіянка, 
почувши цю нібито радісну 
для неї звістку, похмуро ки-
нула: «П...сы!» З екрана теле-
візора їй посміхалися депу-
тати від Партії регіонів.  

Андрій  
Лаврик
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