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З 
30 червня до 22 липня у Фран-
ції триває традиційний вело-
пробіг «Тур де Франс». Наступ-
ного року найпрестижніші та 

найвідоміші у світі велоперегони, які 
неофіційно називають «Великою 
петлею», відзначать свій сторічний 
ювілей – «Тур де Франс» уперше 
провели 1903-го. Кожен учасник має 
подолати до фінішу майже 4000 км. 
Щороку організатори змінюють 
маршрут та відправну точку. 2012-го 
старт відбувся з бельгійського міста 
Льєж. Але щоразу пробіг закінчу-
ється під Тріумфальною аркою на па-
ризьких Єлисейських полях.

Фото: REUTERS
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Тиждень 
в історії

Із відступом радянських 
військ зі Свердловська 
(Луганщина) заверши -
лася повна окупація 
України Вермахтом

За конвенцією, 
підписаною в Монтре, під 
юрисдикцію Туреччини 
потрапили протоки 
Дарданелли й Босфор

Народився Давид 
Бурлюк, художник 
і поет-футурист 
українського 
походження

20 липня 1936 року 21 липня 1882 року 22 липня 1942 року

З
устріч Путіна і Януковича у Ялті в контексті 
очевидної ізоляції останнього з боку Заходу, 
ймовірно, Банкова розглядала як можли
вість довести, що кут, у який завела себе та 

країну нинішня влада, насправді не такий уже й 
глухий. Проте все сталося з точністю до навпаки. 
Нашого гаранта, який начебто ображався на євро
пейців, що ті не готові до «рівноправного партнер
ства», демонстративно принизив і Владімір Путін.
Той зумисне спізнився на зустріч на понад чотири 
години – дорогою до Віктора Федоровича завітав 
до своїх земляків-байкерів, яких закликав па -
м’ятати про «місто російської слави» Севастополь. 
Навіть із власними губернаторами президент РФ 
значно пунктуальніший. Та й сама зустріч вияви
лася для Януковича безрезультатною. Попри 
спробу зберегти обличчя заявами про «більш ніж 
10 підписаних домовленостей», насправді справа 
обмежилася або другорядними документами, або 
черговою порцією декларацій про наміри. Напри
клад, було підписано протокол про внесення змін 
до Угоди про співпрацю в галузі атестації науко
вих і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфі
кації від 21 червня 2002 року, меморандуми про 
співробітництво в боротьбі з тероризмом та співп
рацю в Антарктиці, Угоду про взаємодію з питань 
запобігання надзвичайним ситуаціям, пожежам і 
ліквідації їхніх наслідків у населених пунктах, у 
яких дислокуються об’єкти ЧФ, співробітництво у 
сфері авіаційного пошуку і рятування. Натомість 
за жодним із проблемних напрямів двосторонніх 
відносин вигідної Україні домовленості так і не 
було досягнуто. 
Президенти підписали спільну заяву про делімі
тацію морського простору в Азовському та Чор
ному морях, а також у Керченській протоці. Але, 
за словами Путіна, «сенс документа полягає в 
тому, щоб налаштувати наших колег на дове
дення цієї роботи до логічного завершення – 
укладення відповідної угоди». І не більше. При
чому терміни не уточнюються. Але передбачено 
російський інтерес, як і відмову від українського 
Януковичем. Зокрема, у документі наголошу
ється намір сторін забезпечити розвиток Керч-
Єнікальського судноплавного каналу, який нале
жить нашій країні, створивши російсько-
українське СП, натомість Москва готова визнати 
за Києвом суверенітет над і без того нашим ост
ровом Тузла. Аналогічна ситуація і з підписаним 
меморандумом між Міненерго України та корпо

Понад 1 млн осіб узяли 
участь у «Марші в ім’я 
Ісуса» в бразильському 
місті Сан-Паулу

Прокуратура порушила 
кримінальну справу 
проти гендиректора 
телеканала ТВі Миколи 
Княжицького

Міліція намагалась 
обшукати штаб 
об’єднаної опозиції 
в Черкасах

12 липня 13 липня 14 липня

Глухий кут

НА чАСі|тЕнДЕнЦіЇ тижня
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Народився Александр 
Дюма-батько, французь -
кий письменник, автор 
«Трьох мушкетерів» і 
«Двадцяти років потому»

З’явилася перша 
республіка в Африці – 
Ліберія

У Греції скинуто 
диктатуру «чорних 
полковників», уряд 
очолив Константінос 
Караманліс

23 липня 1974 року 24 липня 1802 року 25 липня 1957 року 26 липня 1847 року

Туніс проголошено 
республікою на чолі з 
першим президентом 
Хабібом Бурґібою

Недоторканність для обраних
Конституційний Суд визнав відповідним Основному Законові 
можливе скасування недоторканності народних депутатів, але не 
президента й не суддів. Схоже, в партії влади сподіваються, що її 
зняття з нардепів позитивно позначиться на рейтингах ПР, бо ж 
громадська думка трактує такий імунітет як складову політичної 
корупції. Проте найбільшу вигоду від його скасування дістануть 
президент і його найближче оточення, бо це не лише розширить 
можливості для тиску на депутатів-опозиціонерів, а й посилить 
позиції «Сім’ї» порівняно з іншими олігархічними групами. По
бічним наслідком скасування недоторканності цілком може ста
ти втрата привабливості депутатського мандата, а відтак і розці
нок на нього, як це вже мало місце після аналогічного рішення 
стосовно місцевих рад. ф

о
т

о
: у

н
іа

н

рацією «Росатом» про інтеграцію і співробітни
цтво, який може посприяти лише посиленню й 
без того фактично монопольної залежності на
шої держави від РФ в атомній енергетиці. Домо
вилися продовжити й переговори про функціо
нування та перебування Чорноморського флоту 
Росії в Криму, до оновлення озброєнь на якому 
Білокам’яна виявляє неабиякий інтерес.
Зрозуміло, одним із формально незгадуваних, 
хоча й цілком зримих моментів ялтинської зу
стрічі було нещодавнє протягування провладною 
більшістю у Верховній Раді мовного закону. Напе
редодні переговорів саме він розглядався як один 
із можливих ключових аргументів української 
сторони для укладення такого собі Харкова-2 у ва
ріанті «російська мова в Україні в обмін на знижку 
в ціні на газ». Однак той варіант не пройшов, при
наймні поки що. Путін був категоричний і окрім 
того, що раніше озвучував і він особисто, і Газп
ром, і прокремлівські мас-медіа, нічого не сказав. 
Вкотре повторив Януковичу, що хоча Україну 
ніхто до Митного союзу не тягне, але говорити 
про якесь зниження ціни на блакитне паливо 
можна лише після вступу до цієї організації, по
путно висловивши міркування: «Що пізніше 
хтось вступає до якогось об’єднання, то складніше 
(якщо взагалі можливо) переробити його статутні 
документи в інтересах нового члена».
Діставши відкоша і на східному напрямі зовніш
ньої політики, наш президент, як мантру, повторю
вав, що «курс на євроінтеграцію залишається не
змінним пріоритетом зовнішньої політики Укра
їни», хоча реальні кроки у відносинах із ЄС цього 
не підтверджують. Натомість Владімір Путін од
разу після безрезультатної і показової за рівнем 
зневаги до партнера зустрічі з Януковичем відвідав 
маєток свого кума Віктора Медведчука, стосунки 
якого з Віктором Федоровичем завжди були напру
жені та який нині веде активну рекламну кампа
нію, спрямовану на проросійський електорат, і вод
ночас дедалі різкіше критикує політичні репресії 
вітчизняної влади. Як після цього не згадати про 
ультиматум, який восени 2011 року під час зустрічі 
з українським гарантом нібито висловив Путін: 
«Або ви дружите з нами, або електорат не дружить 
із вами». Глухий кут, у який потрапив Янукович, 
стає дедалі очевиднішим, а кожна чергова спроба 
довести, що це не так, дає зворотний ефект.

Георгій Грищенко

Набув чинності 
вирок, винесений 
двом шпигунам із 
КНДР, які полювали 
на українські таємниці

«Червоний 
Хрест» оголосив 
конфлікт у Сирії 
громадянською 
війною

У Білорусі заарештували 
активістів «Молодого 
фронту» Рамана Прата  -
сєвіча, Уладзіміра Яро -
мєнка й Рамана Васільєва

15 липня 16 липня 17 липня
Голодувальники, які 
протестували проти 
мовного закону, 
припинили акцію

18 липня

Україна входить у рецесію
Останні статистичні дані щодо промислового виробництва під
твердили, що Україна поступово занурюється в чергову кризу. Мі
німальне зростання обсягів продукції від початку цього року в 
червні змінилося спадом проти червня минулого на 1,4%. Як наслі
док – за перше півріччя 2012-го обсяги виробництва у промисло
вості фактично залишилися на рівні 2011-го (приріст 0,4%). При
чому лише за рахунок видобутку корисних копалин (+2,7%), тоді як 
у переробній промисловості в пер
шому півріччі відбувся спад. Оче
видною є негативна динаміка не 
лише в зорієнтованих на експорт га
лузях, а й у тих, які працюють майже 
виключно на внутрішній ринок. У 
металургії за перші п’ять місяців 
2012-го порівняно з відповідним пе
ріодом минулого року зменшення 
виробництва становило 1,6%, тоді як 
у нафтопереробній промисловості – 
32,3%, легкій – 9,7%, меблевій – 9%, 
деревообробній – 5%, целюлозно-па -
перовій – 3%. Фактично припини
лося зростання і в харчопромі 
(+0,3%). Погіршуються також інші 
макроекономічні показники, зок -
рема негативне сальдо зовнішньої 
торгівлі товарами в січні – травні 
2012-го зросло на 15,9% порівняно з 
аналогічним періодом минулого 
року – до $5,71 млрд.

Прем’єр-міністр оперує своєю 
статистикою, запевняючи, що 

українська економіка найстабільніша
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Верховна Рада без довіри
Більшість користувачів офіційного 
сайту Верховної Ради України не 
вважають її діяльності відкритою. 
Про це свідчать результати опи-
тування, яке ще від квітня 
2009-го триває на порталі 
парламенту.

«Чи є відкритою (прозорою) діяльність 
Верховної Ради України в суспільстві»

Узяли участь в голосуванні 60 547 осіб

«Так»
10% 
(5762)

«Ні»
69% 
(41861)

«Не зовсім»

21% 
(12924)

197,4 тис. грн 103 тис. відвідувачів18 млрд грн
хоче позичити Мінфін у III кварталі 
цього року

витратить Верховна Рада на закупівлю 
нових килимових доріжок

зайшли на українську «Вікіпедію» в 
день страйку російської, що вп’ятеро 
більше, ніж зазвичай

АНАТОЛІЙ БЛИЗНЮК
потрапив у халепу
Авто з кортежу міністра 
ЖКГ збило двох вело-
сипедистів. Рідні за-
гиблих запевняють, 
що правоохоронці 
приховують інформа-
цію про ДТП.

5 ОБЛИЧ МАЙже СеРЙОЗНО

ОПИТУВАННя

ВАЛеНТИН ЛУКІяНИК  
просить анафеми
Голова Союзу православних 
братств звернувся до 
Патріарха Кірілла з 
проханням відлучи-
ти від церкви жур-
наліста Юрія Доро-
шенка за критику 
УПЦ МП.

ЄВГеН ЦАРЬКОВ  
гомофоб № 1
Нардеп-комуніст отримав від 
гей-спільноти титул «го-
мофоба № 1». Царь-
ков, забувши про 
зв’язок гомофобії 
із латентним гомо-
сексуалізмом, від-
чайдушно воює із 
секс-меншинами.

БАШАР АСАД
утрачає близьких 
У Дамаску в результаті 
теракту загинули мі  - 
ністр оборони Сирії 
Дауд Раджха і зять 
президента Асеф 
Шаукат. Збройна 
опозиція заявляє про 
початок «фінального 
наступу» на Дамаск.

КРІСТОФеР СМІТ
вимагає санкцій 
Американський конгресмен закли-
кав колег відмовити у 
в’їзді до США україн-
ським чиновникам, 
причетним до пору-
шення прав людини.

Знову Вітю Вітею «вишибають»?
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Верховна Рада без довіри
Більшість користувачів офіційного 
сайту Верховної Ради України не 
вважають її діяльності відкритою. 
Про це свідчать результати опи-
тування, яке ще від квітня 
2009-го триває на порталі 
парламенту.

«Чи є відкритою (прозорою) діяльність 
Верховної Ради України в суспільстві»

Узяли участь в голосуванні 60 547 осіб

«Так»
10% 
(5762)

«Ні»
69% 
(41861)

«Не зовсім»

21% 
(12924)

400 тис. людейНа 5 годин
запізнився 12 липня швидкісний 
поїзд Hyundai сполученням 
Донецьк – Київ 

евакуювали в японії через 
аномальні опади й загрозу 
масштабної повені

К
оли Путін спізнився на зустріч до Яну
ковича, віддавши перевагу спілкуванню 
з байкерами, він чітко показав, ким вва
жає українського президента. Тут є осо

бисте: пітерський чекіст Путін завжди знева
жав донецького «проффесора» з непростим ми
нулим. Але не тільки. Бо ж, як відомо, Владімір 
Владіміровіч не сприймає Україну як таку. Тож 
і будь-який очільник цієї держави у нього пози
тивних емоцій не викличе… А ось, скажімо, Вік -
тор Медведчук президентом не буде точно ніко
ли – не та, як то кажуть, харизма, проте вико
ристати його на благо «Русского міра», на дум
ку Путіна, можна і треба. Те, що після зустрічі 
з Януковичем він заїхав у ялтинський особняк 
до Медведчука, може видаватися збігом: усе-
таки куми. А ось різка активізація самого Мед
ведчука, який тепер на кожному розі пропагує 
не лише русифікацію, а й «федералізацію», – 
це вже не збіг. Янукович уперто не бажає від
мовлятися від своєї влади на користь «старшо
го брата». Тож Путіну довелося знову нагадати 
Вікторові Федоровичу, що в таких, як він, пра
вителів із амбіціями «суверенного диктатора» 
іншого шляху немає, а в розбудові «Русского 
міра» в Україні покластися на кумів.

Олександр Михельсон
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КОРОТКО

Киянам нав’язують Попова
12 липня Київрада прийняла відставку Леоні
да Черновецького з посади міського голови. 
Виконувач обов’язків мера, секретар міськра
ди Галина Герега, має направити до парламен
ту прохання про дострокові вибори. Відповід
не рішення може бути ухвалено на анонсова
ній регіоналами позачерговій сесії ВР напри
кінці липня, а самі вибори столичного мера, 
згідно з інформацією Тижня, призначать уже 
на 28 жовтня, тобто вони пройдуть одночасно 
з депутатськими. Очевидно, що влада прагне 
чимшвидше посадити в це крісло свого став
леника – Олександра Попова. Піарники ни
нішнього голови КМДА активно експлуату
ють тему «фантастично організованого в Киє
ві Євро-2012» для підняття його рейтингу. Од
нак восени електоральні здобутки високопо
садовця, вочевидь, будуть нівельовані пробле
мами, які вже накочуються на столицю. Зокре
ма, фінансові аналітики наприкінці року про
рокують Києву технічний дефолт. За останні 
кілька років міська влада набралася мільярд
них боргів. Лише до кінця 2012-го слід погаси
ти кредитів і облігацій більш як на $400 млн. 
Це буде зробити вкрай важко, з огляду на про
гнозоване падіння надходжень до місцевої 
скарбниці (через рецесію). Так само, як і ре
структуризувати заборгованість, оскільки бан
ківська система нині переживає чергову кри
зу ліквідності.

Кремль поглиблює цензуру
Рада Федерації Росії ухвалила низку резонанс
них законів, які обмежують свободу слова. Зо
крема, у Кримінальному кодексі РФ було по
новлено статтю про наклепи. Максимальний 
розмір стягнення за таку провину становитиме 
близько 5 млн руб. Наклепи в публічному ви
ступі або ЗМІ каратимуть штрафом до 1 млн. 
Крім того, усім російським некомерційним ор
ганізаціям, що мають закордонне фінансуван
ня й займаються політикою, новий закон на
дає статус «іноземного агента». На них поши
рюватиметься спеціальний правовий режим, з 
окремою звітністю та перевірками. Паралель
но затвердили список доменів та сайтів із про
типравним контентом, заборонених в РФ, що 
дає можливість досудового закриття інтернет-
ресурсів, не лояльних до влади.

Лівія обирає ліберальний шлях
На виборах до Установчих зборів Лівії переміг 
Ліберальний блок. Ця перемога переломлює 
тенденцію успіху на виборах у країнах Араб
ської весни ісламістів. Утім, успіх лібералів не 
означає автоматичного переходу країни до світ
ськості. Лишається незрозумілим, чи допомо
жуть ці перегони об’єднати лівійське суспіль
ство й подолати актуальну для країни загро
зу сепаратизму. Якщо ліберали не впораються 
з цим завданням, країні загрожує поділ надвоє.

Знову Вітю Вітею «вишибають»?
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Співголова 
фракції «Зе-
лені – Євро-
пейський віль-
ний альянс» 
у Європарла-
менті Ребекка 
Гармс: «полег-
шення в’їзду 
до ЄС піде на 
користь саме 
українським 
демократам. 
Я не хочу, аби 
громадян ка-
рали за те, що 
їхній уряд про-
водить погану 
політику».

Днями речник ЄС з питань 
торгівлі Джон Кленсі по
відомив, що Україна і ЄС 
завершили «юридичну 

вичитку тексту угоди щодо погли
бленої і всеосяжної зони вільної 
торгівлі й технічне парафування 
відбудеться 19 липня у Брюсселі». 
Дещо раніше Єврокомісія після 
тривалих дебатів таки рекоменду
вала Раді ЄС підписати зміни до 
Угоди про спрощення візового ре
жиму з нашою країною. Полег
шення стосуватимуться оформ
лення багаторазових віз на один 
рік для українців, які є родичами 
громадян ЄС, водіями міжнарод
них перевезень, технічним персо
налом, що супроводжує журна
лістів, або особами, котрі супрово
джують хворих на лікування. 
Крім того, простіше буде отри
мати візи посланцям громадських 
та релігійних організацій, що 
здійснюють візити до країн ЄС 
для участі в міжнародних захо
дах. Найбільші ж пільги дістали 
представники бізнесу та журна
лісти, які регулярно подорожують 
до країн Євросоюзу, – їм видава
тиметься багаторазова віза на 
п’ять років. Для останніх змен
шено перелік документів, що під
тверджують мету поїздки. 

Проте такі самі п’ятирічні 
багаторазові й безплатні візи 
мають видаватися також депута
там парламенту та облрад, суд
дям Конституційного і Верхо
вного Су  дів, а також прокурорам 
національного і регіонального 
рівнів та їхнім заступникам, що 
викликало основні дискусії, 
адже саме в їхньому середовищі 
найбільше осіб, причетних до 
політичних репресій, що чи
няться в Україні. Причому пред
ставники влади вже намага
ються інтерпретувати заплано
ване на 19 липня завершення 
парафування Угоди про асоціа
цію та очікуване 23 липня під
писання Угоди про спрощення 
візового режиму як свідчення 
відсутності ізоляції нинішнього 
українського режиму з боку ЄС і 
поглиблення владою євроінте
грації, про що постійно говорить 
Віктор Янукович. Зокрема, Ан
дрій Клюєв заявив, що «Україна 
продовжує європейську інтегра
цію не на словах, а конкретними 
щоденними справами». 

Водночас Тиждень уже по
відомляв, що проти підписання 
Угоди про спрощення візового 
режиму на знак протесту проти 
порушення прав людини в Укра

їні виступала віце-президент Єв
рокомісії Вівіан Реддінґ (відпові
дальна за правосуддя, фундамен
тальні права і громадянство), яку 
підтримав голова Комітету Євро
парламенту з міжнародних справ 
Елмар Брок. Чому ж за цих умов 
стало можливим ухвалення від
повідного рішення? 

Рішення Єврокомісії реко
мендувати Раді ЄС підписати 
Угоду про спрощення візового 
режиму з Україною – лише по
чатковий крок у довгому лан
цюжку наступних, перш ніж до
кумент стане частиною загаль
ноєвропейського законодавства. 
Спочатку її має схвалити Рада 
ЄС, яка складається з профіль
них міністрів урядів усіх 27 
країн, що входять до Євросоюзу, 
а потім ратифікувати Верховна 
Рада та Європарламент. І якщо з 
українськими депутатами ніякої 
інтриги не передбачається, то з 
єропарламентаріями все зали
шатиметься під питанням. 

Аналогічна ситуація і з па
рафуванням Угоди про асоціа
цію та зону вільної торгівлі між 
Україною та ЄС, укладання якої 
в Євросоюзі пов’язували з при
пиненням політичних репресій 
та порушення інших демокра
тичних свобод у нашій державі. 
Фактично йдеться лише про за
вершення розпочатого 30 бе
резня цього року процесу її па
рафування (тоді обмежилися 
лише політичною частиною до
кумента, а також першою та 
останньою сторінками еконо
мічного розділу). Натомість, за 
словами вже згаданого вище 
Джона Кленсі, далі почнуться 
технічні процеси з підготовки 
до підписання, зокрема пере
клад тексту офіційними мовами 
ЄС. При цьому, як і раніше, 
саме «рішення про підписання 
залежатиме від політичної си
туації в країні». 

Тож і рекомендація укласти 
Угоду про спрощення безвізо
вого режиму, і завершення пара
фування Угоди про асоціацію та 
ЗВТ – лише чергові сигнали про 
те, що ЄС таки чекає на Україну, 
тримає двері відчиненими, гото
вий до поглиблення співпраці в 
будь-який момент. А все, що для 
того потрібно, – зміна політики 
нашої влади або її самої. І визна
чальну роль у цьому відіграють 
парламентські вибори в жовтні 
поточного року, до яких і при
кута вся увага в Євросоюзі. 

Автор: 
Георгій 

Грищенко

Черговий аванс
Спрощення візового режиму та парафування 
економічної частини Угоди про асоціацію між 
Україною і ЄС зовсім не означають, що режим 
Януковича вийшов з ізоляції 
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25–27 липня
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

|| Київ (вул. Лисенка, 3):
25 липня, 18:00 – розмова з митцем Тарасом Полатайком 
«Сучасне мистецтво в форматі бієнале: від Нью-Йорка до 
Києва».

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
25 липня, 18:00, 4-й поверх – поетичні читання «Вірші трави» 
за участю Василя Карп’юка та Катерини Оніщук.

|| Харків (вул. Сумська,3):
27 липня, 18:30 – перегляд та обговорення кінострічки 
«Опівночі в Парижі» режисера Вуді Аллена.

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



16 липня 2012-го 
об’єднана опозиція 

подала позов до 
Вищого адміністра-
тивного суду проти 

президента за 
узурпацію влади 

«шляхом привлас-
нення додаткових 
повноважень, на 

виконання яких він 
не уповноважу-

вався українським 
народом як носієм 
суверенітету і єди-

ним джерелом 
влади в Україні».

Режим у законі
Наслідком абсолютизації утилітарного підходу 
до законодавства та Конституції стала 
делегітимізація, що наразі прогресує, 
нинішньої влади

Щоб бути легітимною в 
демократичному сус
пільстві, влада та/або 
її повноваження пови

нні бути отримані в законний 
спосіб, громадяни мають їй дові
ряти, а в державі мусить пану
вати закон і Конституція. Режим 
Януковича цілеспрямовано від
мовився від усіх трьох складових.

Чим загрожує делегітиміза
ція влади? Відповідь на це запи
тання подана, зокрема, в Загаль
ній декларації прав людини, що 
набула чинності в Україні ще 
1973 року: «Щоб людина не була 
змушена вдаватися як до остан
нього засобу до повстання проти 
тиранії і гноблення».

УРяД МеНШОСТІ
Розпочалося все з формування 
нелегітимної парламентської 
коаліції, яка, за чинною на мо
мент обрання президента Кон
ституцією, мала формувати уряд 
і забезпечувати йому підтримку 
в законодавчому органі.

На останніх (позачергових) 
виборах 2007 року 228 народних 
депутатів було обрано за спис
ками нині опозиційних політич
них сил – НУ–НС і БЮТ, – проте 
після обрання президентом у 
лютому 2010-го Віктора Януко
вича його однопартійцям у пар
ламенті сформувати правлячу 
коаліцію вдалося за допомогою 
«впливу» (за інформацією дже
рел Тижня, залякуваннями та 
підкупом) на окремих депутатів 
із названих фракцій (нині опо
зиційних). Тушкована коаліція, 
своєю чергою, сформувала чин
ний нині уряд Миколи Азарова. 

Відтак було здійснено реві
зію волевиявлення громадян, 
парламент перестав відобра
жати справжні настрої в суспіль
стві, а уряд не мав підтримки по
літичних сил, за які проголосу
вала більшість громадян. Про те, 
що Банкова усвідомила втрату 

підтримки в суспільстві, свід
чить відмова від можливості ле
гітимного формування власної 
коаліції в парламенті шляхом 
проведення дострокових вибо
рів до Верховної Ради.

Натомість було вирішено ви
користати Конституційний Суд 
(на суддів якого, за інформацією 
джерел Тижня, чинився тиск). 
Тож 6 квітня 2010 року КСУ 
вперше поставив під сумнів 
власну легітимність і ухвалив по
трібне владі, проте абсурдне за 
змістом, рішення. Він визнав кон
ституційним формування парла
ментської коаліції на основі інди
відуального членства, що супере
чило його ж попередньому рі
шенню від 17 вересня 2008 року 
(ухваленому фактично у тому ж 
таки персональному складі), в 
якому чітко зазначалося, що «до 
складу коаліції депутатських 
фракцій можуть увійти лише ті 
народні депутати України, які є у 
складі депутатських фракцій, що 
сформували коаліцію. Саме на
лежність народних депутатів 
України до цих фракцій відіграє 
визначальну роль депутатських 
фракцій в утворенні коаліції де
путатських фракцій». 

ДеРжАВА – Це я!
Наступним кроком стало різке 
розширення повноважень пре
зидента із використанням того 
самого Конституційного Суду.

Віктор Янукович користу
ється повноваженнями, мандата 
на які від громадян ніколи не 
отримував. Зокрема, на момент 
свого обрання він не міг призна
чати та звільняти прем’єра та 
членів уряду, керівників цен
тральних органів виконавчої 
влади та їхніх заступників, мав 
обмежений Верховною Радою 
вплив на СБУ та прокуратуру. 
Але 30 вересня 2010 року Кон
ституційний Суд змінив консти
туційний лад у країні, скасу

вавши конституційну реформу 
від 8 грудня 2004 року, різко роз
ширивши таким рішенням права 
глави держави порівняно з тими, 
які йому делегував народ. 

Пізніше підконтрольна Ві
ктору Федоровичу ВР ухвалила 
низку законів, формально «для 
приведення законодавства у від
повідність із Конституцією», які 
ще більше розширювали права 
президента, навіть порівняно з 
передбаченими Основним Зако
ном. Водночас значно продо
вживши йому та собі повнова
ження.

ПРОФАНАЦІя 
ПАРЛАМеНТАРИЗМУ
Делегітимізація законодавчої 
влади проявляється в особли
востях роботи парламенту. Фак
тично стало правилом, що дуже 
важливі для держави голосу
вання відбуваються за відсут
ності народних депутатів, карт-
 ки яких голосують «за», що 
грубо суперечить Конституції. 
Зокрема, знехтувано процеду
рою було під час ратифікації 
скандальних Харківських угод і 
схвалення Закону України «Про 
Державний бюджет України на 
2010 рік» 27 квітня 2010 року та 

Автор: 
Андрій 
Скумін
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ПОГЛяД 

Синдром Литвина
«Портнову потрібен Литвин». Так пожартував, дещо 
змінивши давно забуте виборче гасло Народної партії, 
один із колег, коли стало відомо, що Конституційний 
Суд спростить процедуру зміни спікера парламенту.
Ще тиждень тому змінити голову Верховної Ради 
можна було лише за умови, що цю ідею підтримають 
не менше половини народних обранців, тобто 226 де-
путатів. Але це була аж ніяк не єдина умова. Головна 
полягала в тому, що голосування мало відбутися не за 
посередництва сумнозвісних «кнопок», а паперовими 
бюлетенями, які мала взяти до рук так звана кваліфі-
кована більшість. Інакше кажучи, 2/3 депутатів парла-
менту, тобто не менше 300 осіб.
Володимир Литвин провів відповідний закон ще в грудні 
2009 року. Тоді йому здавалося, що так він убезпечує 
себе як голову ВР від загрози звільнення з посади. Це 
означає, що навіть сивочолий Литвин усе ще не розумів: 
він має справу навіть не з бульдозером Партії регіонів, а 
зі справжнісіньким асфальтоукладником.
Скандальний мовний закон, нібито схвалений 3 липня, 
голосувався з таким порушенням усіх можливих про-
цедур, що вважати його законом може лише хвора 
уява. Відтак Литвин цілком логічно відмовився візувати 
документ перед тим, як відправити його на підпис пре-
зидентові.
Реакція регіоналів не забарилася. Під промовисті 
жести диригувальника Чечетова парламентарії поста-
новили, що голову ВР можна міняти простим голосу-
ванням карток і кнопок. Але цього виявилося замало.
І зрозуміло чому. Зміни до закону (а регламент ВР за-
вдяки тому ж таки недалекоглядному Литвину має ста-
тус закону) мають ухвалюватися відповідно до проце-
дури прийняття будь-якого закону як такого. Тобто 226 
голосів, підпис голови ВР, підпис президента… Цілком 
ясно, що Литвин як очільник ВР ні секунди не прагнув 
підписувати зміни до регламенту, котрі роблять його 
без п’яти хвилин екс-головою ВР.
«Отут і стає нам у пригоді наша славна авіація», – пи-
сав у таких випадках Лесь Подерв’янський. В пригоді 
Адміністрації президента, де всіма юридичними та, 
що важливіше, квазіюридичними питаннями опіку-
ється Андрій Портнов, став Конституційний Суд. Лише 
9 липня він отримав депутатське подання, а вже 11-го 
схвалив рішення, згідно з яким Литвин не лише може 
бути знятий простими 226 голосами, а і обраний був 
не зовсім законно. Як і декотрі його попередники. 
Адже, відповідно до рішення КС, голосування бюлете-
нями не відповідає принципу прозорості парламенту… 
Тобто все, що було раніше, є непрозорим і неконститу-
ційним, слід розуміти так.
Звісно, такий підхід до права не дивує. Кого і чим може 
здивувати Конституційний Суд, котрий свого часу роз-
черком пера скасував Основний Закон, що діяв понад 
п’ять років? Натомість справді дивує готовність партії 
влади задля поточних інтересів відмовитися від за-
лишків власної легітимності. Мало того, що країну очо-
лює перший в українській історії президент, навіть 
формально обраний меншістю населення, але повно-
важення якого значно більші, ніж ті, які йому делегував 
народ згідно з чинною станом на початок 2010 року 
Конституцією. 
Проте навіть цього регіоналам, здається, замало. Мож-
ливо, ця партія вже уявляє себе чимось на кшталт 
КПРС. В СРСР, як відомо, теж діяла Конституція, ви-
знана однією з найкращих у світі… Єдине, що її псу-
вало, – це стаття 6 про «керівну і спрямовуючу» роль 
Партії. Утім, ПР не та Партія, а Україна все ж не СРСР.

Олександр Михельсон

Закону «Про засади державної 
мовної політики» 3 липня 2012 
року. Тож за умови реальної не
залежності КСУ всі закони, ухва
лені Верховною Радою цього 
скликання, можна було скасу
вати як ухвалені з порушенням 
процедури голосування.

Тим часом, Конституційний 
Суд фактично сприяє подальшій 
делегітимізації парламенту. 
Після того як у відповідь на оче
видні порушення процедури го
лосування під час ухвалення 
скандального закону про мовну 
політику 3 липня 2012 року спі
кер парламенту Володимир 
Литвин відмовився його завізу
вати, представники Партії регіо
нів ініціювали зміну процедури 
обрання та усунення з посади 
голови Верховної Ради, покли
кану зробити його повністю за
лежним від цієї політичної сили. 

Попри те, що спікер надіслав 
КСУ листа, у якому зауважував, 
що процедура голосування є 
внутрішньою справою парла
менту, Конституційний Суд не 
лише проігнорував його, а й роз
глянув справу із безпрецедент
ною оперативністю: 9 липня від
крив провадження, а 11 липня 
вже ухвалив прогнозоване з ура

хуванням інтересів правлячої 
партії рішення. Відтепер голову 
Верховної Ради можна звіль
няти та обирати за спрощеною 
процедурою без встановлення 
будь-якого кворуму (раніше для 
розгляду відповідного питання 
участь у голосуванні мали взяти 
2/3 депутатів парламенту).

Власне, це можна вважати 
підсумковим штрихом, який за
свідчив, що органи влади не пе
ребувають у межах конституцій
ного поля, а лише обслуговують 
інтереси невеликої групи людей, 
яка користується повноважен
нями, яких їй ніколи не делегу
вало суспільство. Посилює деле
гітимізацію влади кримінальне 
переслідування представників 
опозиції, яке на міжнародному 
рівні вже визнане політично 
вмотивованим, а отже, під сум
нівом опиняється і легітимність 
судової гілки влади в Україні.

В будь-якому разі вирі
шальне значення відігравати
муть цьогорічні жовтневі ви
бори, перебіг і результати яких 
можуть або покласти початок 
процесу відновлення легітим
ності органів влади в Україні, 
або засвідчити їхню остаточну 
делегітимізацію. 
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Єврокомісія 
вже відреагу-
вала на спра-
ву проти гене-
рального ди-
ректора неза-
лежного від 
влади телека-
нала «ТВі» Ми-
колу Княжиць-
кого. У зая-
ві від 17 лип-
ня вказується, 
що «хоча ми 
і не можемо 
коментувати 
по суті кримі-
нальне розслі-
дування, вва-
жаємо, що та-
кого роду по-
даткові пере-
вірки необхід-
но проводити 
з особливою 
обережністю, 
надто в перед-
виборчий пері-
од». При цьо-
му в Євроко-
місії нагадали 
про ухвалене 
в березні 2012 
року рішення 
Державної по-
даткової служ-
би України не 
проводити пе-
ревірок ЗМІ 
під час перед-
виборчої кам-
панії.

Випробування 
на незалежність
Влада тестує рівень готовності ЗМІ 
та суспільства до захисту свободи слова 

В
лада за визначенням не 
любить незалежну пресу. 
Це стосується не лише ав
торитарних і тоталітарних 

режимів. У демократичних краї
нах правлячі кола також не 
надто прихильно ставляться до 
журналістів. Принципова від
мінність у тому, що громадян
ське суспільство і преса так ви
дресирували владу в Європі, 
Японії та Північній Америці, що 
нікому й на думку не спаде пере
слідувати і тим більше влашто
вувати прихід податківців до ре
дакцій газет, на телестудії. Са
мим же гірше буде. Як і затівати 
судові процеси проти газет і 
журналістів.

Боротьба за свободу слова і в 
країнах Східної Європи у 1990–
2000-х роках була досить го
строю. У Чехії влада спробувала 
взяти під контроль один із за
гальнонаціональних телекана
лів, але наштовхнулася на за
гальний опір від загальнонаціо
нального страйку солідарності 
журналістів до багатотисячних 
демонстрацій. І була змушена 
відступити. Такі події відбува
лися і в країнах Балтії.

На жаль, на теренах СНД 
картина прямо протилежна й 
абсолютно безрадісна. На росій
ському телебаченні так давно 
були прямі ефіри, що про це вже 
якось стали забувати. У Цен
тральній Азії для опозиційних 
ЗМІ не залишилося практично 
ніякого простору. У Білорусі про 
це взагалі не згадують. Час віль
ної преси минув із приходом до 

влади бацьки Лукашенки. Після 
2005 року відносна свобода ін
формації залишилася в Молдові 
та Україні. В останньому ви
падку ми спостерігаємо її неу
хильне згортання.

«НАЙПРОСТІШИМ»  
ШЛяХОМ
Ситуація загострюється з на
ближенням передвиборчої кам
панії та падінням рейтингу 
Партії регіонів. Якби йшлося 
про демократичну країну, то 
стратеги стали б шукати прива
бливі гасла, передвиборчу про
граму, яка має сподобатися 
електорату, розробляти піар. 
Усе це досить складно, потребує 
залучення першокласних фа
хівців та багато іншого. А голо
вне – копіткої та послідовної 
праці, розрахованої на трива
лий час.

Психологія лідерів ПР і чи
новників Адміністрації прези
дента абсолютно інша. Замість 
тонких і ретельно продуманих 
кроків ми спостерігаємо різкі 
рухи з метою заткнути рот не 
лише політичним опонентам, а 
й незалежній пресі. Саме вона, 
на думку завербованих політтех
нологів із Росії другої і третьої 
свіжості, й становить головну 
небезпеку. Уникнути і подолати 
її передбачається найпростішим 
способом: спершу залякати, а 
якщо не вгамується, то закрити.

ОСТАННІЙ НеЗАЛежНИЙ?
Незалежних телеканалів в Укра
їні дуже мало. Відразу після 
приходу на посаду президента 
Віктора Януковича відносини 
влади й одного з них – «ТВi» – 
не склалися. Для початку в 

нього відібрали ліцензію на 
ефірне мовлення на користь 
«Інтера» Валерія Хорошков
ського. Тепер сигнал поширю
ється тільки в кабельних мере
жах, таким чином серйозно зву
жена аудиторія «ТВi». 

Перший наїзд податкової на 
канал вдалося відбити. Як ска
зав заступник генерального ди
ректора «ТВi» з правових пи
тань Олег Радченко: «У нас про
водилася податкова перевірка… 
торік, і було все нормально. Ни
нішнього року вони знайшли 
якісь порушення. Ми це оскар
жили і виграли минулого мі
сяця адміністративний суд із 
того питання». Здавалося б, усе 
стало на свої місця. Якщо вже 
український суд вдалося ви
грати, то і справді фіскалам на 
каналі шукати нічого. Настигло 
й розпорядження голови Дер
жавної податкової служби 
Олександра Клименка щодо 
продовження мораторію на пе
ревірки ЗМІ у III кварталі. А 
далі їх інспектувати не можна, 
оскільки з 30 липня стартує ви
борча кампанія. Хоч до листо
пада журналісти і менеджери 
ЗМІ могли працювати спо
кійно. Але так було раніше, на
віть за режиму Леоніда Кучми. 
Тільки не за нинішньої влади. 
Заборона на перевірки – це для 
Європи, щоб не чіплялася, а для 
внутрішнього споживання все 
навпаки. Коли дуже хочеться 
натиснути на незалежний теле
канал, то можна.

На «ТВi» прийшли знову. 
Явно порушувати мораторій не 
захотіли, тому знову була кримі
нальна справа. Тепер уже проти 
генерального директора телека

Автор: 
Юрій Райхель
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СКЛАДАЄТЬСя ВРАжеННя, 
ЩО ВЛАДА ЗАГНАНА В КУТ  
І ПОЧИНАЄ ДІяТИ 
НеАДеКВАТНО

Думка 
Юрія Мака-
рова з при-

воду нового 
етапу наступу 

на свободу 
слова 

на стор. 16

нала Миколи Княжицького. При 
цьому її законність і правомір
ність розбирати зовсім нецікаво. 
Навіть якщо підстав узагалі не
має, слідчі на такі дрібниці не 
зважають. Не надто важливо, 
що суд визнав незаконність 
проваджен  ня у попередній 
справі. Є наказ, лишається по
вернутися через ліве плече й ви
рушати з постановою в офіс ТОВ 
«Телерадіосвіт (канал ТВі)». 
Причому нічого нового не при
думали, повторюють пройдене і 
вже судом скасоване. 

КОМПеНСАЦІя СТРАХУ
Поведінка влади зумовлена 
кількома причинами. По-перше. 
Во  на не розуміє результату своїх 
дій. Вважати, що взагалі розум 
відібрало, немає підстав. На
впаки, діють цілком свідомо. 
Отже, у лавах ПР серйозна па
ніка. Якщо їхнім перспективам 
на виборах загрожує телеканал, 
який до того ж має обмежене 
поле доступу до глядачів, то 
стратегам партії на виборах за
здрити не випадає. Наїзд на 
«ТВі» є прямим свідченням про

граної кампанії принаймні в її 
інформаційному вимірі. За
чистка інформаційного поля в 
добу інтернету, Facebook і 
Twitter просто безглузда. До та
кого вже вдавалися за часів Лео
ніда Кучми, згадаймо темники 
та інші «досягнення» тодіш
нього режиму. І що, допомогло? 
Якраз навпаки. Так само поси
лення контролю над ЗМІ не 
надто зарадило ні Каддафі, ні 

Мубараку. Не дуже сприяє й 
Асаду. 

По-друге. Влада не просто 
демонструє брутальність, а нао
чно показує, що ні перед чим не 
зупиниться й жодних гальм для 
неї не існує. Сповідується прин
цип, що переможців не судять. 
Тож ми будемо свідками таких 
фальсифікацій і підтасовок, 
яких ще не бачили. Складається 

враження, що вона загнана в кут 
і починає діяти неадекватно. Й у 
такій ситуації спроможна на ціл
ком відчайдушні вчинки. 

По-третє. Влада поспішає. 
Тіль  ки-но розпочнеться офі -
цій    но виборча кампанія, євро
пейські структури проводити
муть моніторинг, зокрема, і на
їздів керівництва держави на 
незалежні ЗМІ. Тоді здійсню
вати податкові візити на теле
канали та до редакцій видань 
буде не дуже зручно. А так 
справу проти «ТВі» та його ге
нерального директора відкри-
 ли до того, тому жодного пору
шення європейських стандар
тів під час проведення перед
виборчої кампанії не буде, при
наймні формально.

Поки що є надія, що «ТВi» 
вдасться відбитися. Головною 
умовою цього є солідарність пе
редусім журналістів. Як у Чехії. 
Якщо спільними зусиллями не 
змусимо владу поважати бодай 
якісь норми поведінки, всім буде 
дуже погано. Якщо в країні не
має свободи, вона не має май
бутнього. 
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18 липня про-
куратура Пе-
черського ра-
йону міста Ки-
єва порушила 
кримінальну 
справу за фак-
том публіка ції 
конфіденцій-
ної інформа-
ції про депу-
тата від ПР 
Володимира 
Ландіка  інтернет-
виданням 
LB.ua. Оскіль-
ки той письмо-
во просив при-
пинити кри-
мінальне пе-
реслідування 
журналістів, 
частини депу-
татів – членів 
комітету ВР зі 
свободи сло-
ва вже заяви-
ли, що йдеться 
про спробу по-
класти край ді-
яльності неза-
лежного ЗМІ. 

Каток свободи
Н

е можна бути трішки вагітною. Не можна 
бути трішки вільним. Або так, або ні. Напи
сав – і зупинився. Хіба? Свобода – річ від
носна, надто коли йдеться про свободу 

слова та свободу преси. Її можуть стримувати 
прямі санкції держави, фантомний страх тих санк
цій, позиція власника ЗМІ або навіть особисті впо
добання чи забобони журналіста. Одне слово, аб
солютної свободи не існує, як вчили нас у СРСР. 
Усі ці складні випадки інституціональних, корпо
ративних чи моральних обмежень свободи ре
тельно досліджують міжнародні організації, за 
ними складаються звіти, про них можна спереча
тися, проводити диспути, писати дисертації, але в 
конкретній ситуації, що склалася нині в Україні, 
такі тонкі матерії ні до чого. Навіщо міряти тонкі 
взаємодії, коли маєш справу з катком?
Наїзд податкового катка на «ТВі» демонструє век
тор розвитку країни надто прозоро. Наша, з до
зволу сказати, «влада» (від 3 липня не можу себе 
змусити писати це слово без лапок) показала на
родові передусім свій страх, намагаючись забити 
рота мало не останньому незалежному мовнику. 
Я переконаний, що йдеться не про роздратування 
чи якусь там образу за гострі виступи: навряд чи 
вони там на Банковій дивляться щось, окрім 
«Наша Раша». Важко припустити, що враховува
лася політична доцільність: зусиллями тієї ж 
таки «влади» (див. Тиждень, № 25, 35/2011) ка
нал загнано в частотне гетто, його можна при
ймати лише в кабель
них мережах деяких ве
ликих міст, відповідно 
аудиторія впливу «ТВі» 
заздалегідь обмежена 
як кількісно, так і 
якісно. Ні, це саме страх 
як такий.
Тут варто звернутися 
до прототипів, оскільки режим ретельно 
наслідує найкращі взірці північного сусіда 
й, схоже, страшенно йому заздрить сто
совно успіхів у вибудовуванні вертикалі. Тож у 
Росії зразка 2000 року Владімір Путін, щойно 
сівши в президентське крісло, дуже полюбляв 
читати гостроопозиційну «Новую газету» – це 
розповідала людина, яка в ті часи заходила до 
згаданого кабінету. «Новая газета» його, ба
чите, розважала. Також він не гребував переда
чами сміливої радіостанції «Эхо Москвы». Ба 
більше, і головного редактора «Новой» Дмітрія 
Муратова, і головного редактора «Эха» Алєксєя 
Вєнєдіктова регулярно запрошували на різні 
кремлівські заходи, їхніх журналістів брали до 
президентсько-прем’єрських пулів. Це забезпе
чувало вітринну свободу слова. Ось телеба
чення, яке звертається до мільйонів, було зачи
щено кардинально, жодних натяків на плюра
лізм, а газета для одного відсотка високочолих, 
радіо для столичного офісно-чиновницького 
планктону – будь ласка, навіть цікаво.

Проблеми почалися, коли «планктон» заходився 
виходити на площі в кількостях, співмірних насе
леннем мегаполіса. Але й тут чекісти діяли еле
гантно: флагманів плюралізму не притиснули, 
лише через парламент провели кілька законів, 
які підвішують над будь-яким сміливцем ніяк не 
символічну гільйотину. Зокрема, закон про на
клеп передбачає за публікацію про тяжкі зло
чини будь-якої особи (читай: чиновницьку кра
діжку в особливо великих розмірах), якщо вони 
не підтвердяться в Печерському – пардон, об
мовка, звісно ж, у Басманному! – суді, штраф у 5 
млн руб., це приблизно півтораста тисяч доларів. 
А закон про реєстр заборонених сайтів дозволяє 
закрити будь-який інтернет-ресурс, якщо на 
ньому буде знайдено дитячу порнографію, оголо
шення про продаж наркотиків, інструкцію для 
самогубців тощо. Достатньо написати на форумі: 
«Повіситися можна!» – і гаси світло. За всієї зо
внішньої респектабельності такі заходи свідчать 
про непереборний страх інакодумання. Разом із 
драконівськими обмеженнями свободи зборів 
вони дають остаточний діагноз: паніка.
В Україні окремі спроби наслідування поки що 
несміливі, вони проводяться в тестовому режимі. 
Он голодувальникам на Європейській площі по
казали якусь тупу постанову суду про заборону 
мітингу, щоправда, швиденько сховали. Он 
Мін’юст пропонує під гаслом антимонопольних 
заходів у медіа (цікаво, з Хорошковським кон

сультувалися?) та «зве
дення до мінімуму мож
ливості використання 
ЗМІ як важелів маніпу
лювання суспільною 
свідомістю і особистою 
думкою громадян» за
боронити діяльність те
лерадіоорганізацій, за

сновником чи власником яких є нерезидент з 
офшору, а також запровадити (читається між 
рядків відповідного законопроекту) персо

нальну відповідальність випускових редакторів 
друкованих видань за «маніпулювання»… Уся ця 
белетристика може бути теоретично використана 
на повну, але поки що сприймається як спробні 
кулі. Інша річ – карна справа. Залишається споді
ватися на міцні нерви колеги Миколи Княжиць
кого й почуття самозбереження чиновників. Але 
ж ніякі репутаційні загрози не завадили загнати 
за ґрати колишнього прем’єра й колишнього мі
ністра внутрішніх справ, чому б не додати до них 
журналіста?
У тім-то й річ, що за розумовими здібностями 
президент-учень відрізняється від президента-
вчителя не в кращий бік. Ніхто не знає, що йому 
спаде на думку, тим більше що спаде на думку 
тим, хто смикає його за мотузочки. Тим часом ка
ток набирає швидкість і, схоже, пропустив пово
рот на Європу. Що там на вказівнику? «Росія»? 
«Білорусь»? 

В УКРАїНІ МеТОДИ БОРОТЬБИ  
З ІНАКОДУМАННяМ  

ПО-РОСІЙСЬКИ 
ПРОВОДяТЬСя У ТеСТОВОМУ 

РежИМІ
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Чому грузинські реформи 
не подобаються януковичу?

В
іктор Федорович вкотре 
здивував. На зустрічі з 
Клубом головних редакто
рів СНД, Грузії та Балтії на 

запитання, чи підходить для 
України досвід грузинських ре
форм, відповів, що ні. Мовляв, 
Україна – інша країна, насе
лення лише Донецької області 
більше, ніж усієї Грузії.

Здивував різнобій поглядів у 
«монолітній команді». Бо ще зо
всім недавно, у жовтні 2011 року, 
віце-прем’єр-міністр Сергій Ті
гіпко не лише хвалив досвід Гру
зії в проведенні реформ у бо
ротьбі з корупцією, поліпшенні 
інвестиційного клімату, а й 
стверджував, що Україна ак
тивно їх використовує.

Здивувало й інше. А чому Ві
ктор Федорович не сказав, що нам 
не потрібен досвід грузинських 
реформ, бо в нас є свій? Міг би на
гадати, що у вересні 2010-го Комі
тет економічних реформ розро
бив програму економічних ре
форм до 2014-го «Заможне сус
пільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава», 
яка уже два роки «реалізується».  
Саакашвілі вже через рік допові
дав про свої успіхи. Тож як там у 
нас із податковою реформою, бо
ротьбою з корупцією і розвитком 
підприємництва?

Справді, Україна не Грузія, 
на    ше населення вдесятеро пере

вищує грузинське, а площа майже 
вдев’ятеро більша. Але популяр
ність досвіду цієї держави не в 
адміністративно-територіальній 
реформі, де територія і населення 
мають значення. Суть тамтешніх 
економічних реформ – у процеду
рах. То не якийсь особливий «гру
зинський шлях», оригінальний 
ви  нахід місцевого економічного 
генія. Реформаторська група Са
акашвілі якраз не продукувала 
нових «змістів», не вигадувала 
власних рецептів оздоровлення 
економіки. Спрощення процедур 
для започаткування своєї справи 
та адміністрування сплати подат
ків, мінімізація податкового на
вантаження на новий бізнес, ме
діація, змагальність у приватиза
ції – впровадження таких реформ 
ма  ло, а часто й узагалі не зале
жить від площі чи чисельності на
селення. 

Як не залежить від масштабу 
країни реформа у сфері привати
зації чи державних закупівель. 
Головне, щоб це були змагальні, 
конкурсні процедури. Приміром, 
у Грузії однією з візиток є прива
тизація. Не має значення, більша 
вона за Донецьку область чи 
менша. Хто заплатив вищу ціну 
до бюджету за належно оцінений 
об’єкт, той і купив. У 2003–2010 
роках там було приватизовано 
4280 об’єктів, прибуток становив 
$1,6 млрд. І ми Криворіжсталь 

свого часу продавали так, як у 
Грузії, і ні територія, ні кількість 
населення нам у цьому не пере
шкоджали.  

Насправді проблема не в 
площі чи населенні й не в «осо
бливому шляху» України. Януко
вич має рацію, що досвід грузин
ських економічних та антикоруп
ційних реформ для чинної влади 
неприйнятний. Але з інших при
чин. Змагальність і політика від
чинених дверей у приватизації 
означає, що фінан  сово-про  мис -
лові групи Партії регіонів отрима
ють серйозного конкурента в особі 
іноземного інвестора. Спрощення 
адміністрування податків і змен
шення податкового тиску, бо
ротьба з корупцією в органах пу
блічної влади? Але ж це підриває 
саму систему, вибудувану Януко
вичем і КО, рве усталені зв’язки, 
усуває корупційне джерело попо
внення чорної партійної каси і мо
тивації армії режиму. 

Або одна з найуспішніших 
грузинських реформ – створення 
загальнодоступного Публічного 
реєстру Грузії – реєстру прав на 
нерухоме майно, про накладення 
арешту на майно, реєстру подат
кової застави. В умовах розвитку 
електронного урядування таке 
нововведення є цілком реальним. 
Але ж це забезпечення прозорості 
власності, усунення підґрунтя 
рейдерства. А як таке можливо в 
Україні, коли останнє санкціону
ється на найвищому рівні? 

В українського керівництва 
можуть бути серйозні «претензії» 
і до антикорупційної політики Са
акашвілі в органах публічної 
влади. Річ у тім, що в боротьбі з 
топ-корупцією влада Грузії абсо
лютно не відрізняє «свого» й «чу
жого» і за час реформ там було 
притягнуто до відповідальності за 
неї п’ятьох губернаторів, кинуто 
до в’язниць низку чільних діячів 
парламенту від провладної партії 
«Національний рух», вищих по
садових осіб. 

Хіба можливо все це в Укра
їні? Звісно ж, ні, адже в нас ані 
територія, ані чисельність насе
лення такого не дозволяють. 

Автор: 
Андрій Дуда

18|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 29 (246) 20 – 26.07.2012

поліТИКА|погляД

ф
о

т
о

: r
e

u
t

e
r

s



Міліцейські каруселі
М

іліція в Україні – це такий наріст, із яким 
невідомо, що робити. Вчинити, як у Гру
зії: випустити на вільну волю півміль
йона безробітних, частина яких від 

безділ  ля поповнить лави криміналітету. Що
правда, вона в ньому й так уже давно перебуває.
Проституція, наркоманія, супроводжування конт -
рабанди й нелегалів, «кришування» бандюків – 
ось те, на чому зараз реально заробляють чимало 
міліціонерів. Займатися своїми прямими обо -
в’язками їм ліньки.
Коли мене вперше 1978 року загребли з двома 
джинсами, які я купив у поляків, то відразу зро
били «спекулянтом», бо я, мовляв, зробив те не 
для себе, а на продаж. Товар конфіскували через 
суд, засідання якого тривало хвилини три. Випи
сали штраф і відпустили. Пізніше знайома ді
вчина, котра практикувала в тій інстанції, розпо
віла, як вилучені джинси приміряли на себе пра
цівники суду, а потім поділилися ними з ментами.
Пізніше мені кілька разів довелося потрапити на 
забави, де разом весело проводили час браві мілі
ціянти й бандити. Сиділи за одним столом, роз
мовляли як давні приятелі й реготали з жартів, які 
для них, мабуть, були дуже смішними, хоча для 
мене малозрозумілими.
Я автівки не воджу, і мої контакти з правоохорон
цями зведені до мінімуму. Останній допит із при
воду відомого віршика відбувся в дружньо-
невимушеній атмосфері.
Але позаторік мою дружину, яка сідає за кермо, 
затримала ДАІ. Вперше за сім років. Мало не 
біля хати. Зупинила за 
день до того, як мали їха-  
ти на море. Порушення, 
власне, й не трапилось, 
але дискутувати не випа
дало, бо ж в автівці була 
мала дитина і належало 
збиратися в дорогу. Мілі
ціонери своїм витонченим 
нюхом уловили, що жерт
 ва хоче якнайхутчіше їх спекатися, і впи
сали в протокол «перевищення швидкості», 
мовляв, так для всіх буде зручніше. На запи
тання, коли слід заплатити штраф 250 грн, дру
жині сказали: «Впродовж двох тижнів». «Чи 
можна пізніше, – запитала вона, – бо шоста ве
чора, а вранці ми перетинаємо кордон?» Відпо
відь була нерозбірлива, а на руки міліціянти ні
чого не дали...
Згодом ми довідалися, що порушення, зафіксо
ване у протоколі, було зручнішим лише для ДАІ, 
адже те, що вони інкримінували дружині, виссане 
з пальця. А далі ще смішніше. Приїжджаємо з 
моря й отримуємо повістку про заведення справи 
у виконавчій службі та про сплату штрафу в сумі 
500 грн. На повістці правильне прізвище, але ву
лиця вказана неіснуюча. Просто поштарка сама 
здогадалася, кому ця радість адресована.

Дружина приїхала в ДАІ, стала з’ясовувати, чому 
раптом штраф подвоївся. Їй пояснили: «Бо ви не 
заплатили вчасно». – «Але мене не було в Україні. 
Чому ви не надіслали повідомлення?» – «Ми наді
слали». А з якого дива наша вулиця перекручена 
до невпізнання, взагалі сказати не могли.
Виходу не було. Дружина зателефонувала впливо
вій подрузі, яка працює в правоохоронних орга
нах, та – ще комусь, той – у виконавчу службу, від
так заплачено було 250 грн. На запитання, чи по
трібно нести квитанцію в ДАІ, у виконавчій службі 
повідомили, що вони все зроблять самі. І на тому 
кінець історії.
Так думали ми. Але помилилися. Розв’язка на
стала щойно днями. Через два роки. Ситуація та 
сама. Їдемо на море. За кордон. Треба нові права.
«А у вас непогашений штраф дворічної давнос
 ті», – заявили в обласній ДАІ. – «Як? Я давно його 
заплатила». – «У нас нема про це даних. Ідіть у 
міську ДАІ».
Вирушає вона туди, а там кажуть, що їм повідо
млення про сплату штрафу не передала виконавча 
служба. Їде відтак у виконавчу службу. Там запев
няють, що все передали.
«Що робити?» – «Пишіть заяву, де просіть під
твердити, що на вас немає ніякої справи, й чекайте 
10 днів».
А документи на візу з копією нових прав треба зда
вати вже.
І знову старий випробуваний метод: дзвінок впли
вовій подрузі, вона телефонує ще комусь, той – у 
виконавчу службу. Дружина пише заяву й віддає в 

канцелярію, звідтіля її не
суть начальникові, той 
спускає папірець на вико
навця, виконавець підтвер
джує, що штраф сплачено, 
хоча за давністю всі архівні 
дані про стягнення суми 
вже знищені, начальник 
підписує.
Водночас у виконавчій 

службі запевняють, що вони все завжди 
справно відправляють до міської ДАІ, а в 
останній твердять, що ті ніколи нічого їм не 

передають.
Нові права виписують дружині тут-таки і при ній. 
Звичайно, не без впливу ще одного знайомого.
І скажіть тепер: чи все це не маразм? У наш час то
тальної комп’ютеризації в міліції не годні звести 
кінці з кінцями. Чому через їхнє нехлюйство ми 
повинні витрачати час і зусилля? Чому з їхньої 
вини мусять потерпати ті, хто сплачує податки на 
їхнє утримання? Де ще в цивілізованому світі це 
можливо?!
Таке враження, що ми все ще живемо в епоху Го
голя: та сама бюрократія і той самий безлад. А пан 
проффесор вважає, ніби перетворення, проведені 
у Грузії, для України не підходять. Ну тоді, може, 
якось допасуємо реформи із Зімбабве? 

БРАВІ МІЛІЦІяНТИ 
Й БАНДИТИ СИДІЛИ 
ЗА ОДНИМ СТОЛОМ 

І РОЗМОВЛяЛИ яК ДАВНІ 
ПРИяТеЛІ

Автор:  
Юрій 

Винничук
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Автор: 
Ігор Лосєв

«Націонал-демократія померла, хай живе націонал-демократія!»

Н
аціонал-демократи Укра
їни зробили великий вне
сок у її унезалежнення. І 
знаменитий акт 24 серпня 

1991 року, і грудневий референ
дум – це їхня величезна заслуга. 
Та водночас і остання. Бо потім 
розпочався процес компромісів, 
угодовства й домовленостей за 
політичними «понятіями» з пар
тійною номенклатурою УРСР, 
яка повністю зберегла свої пози
ції, кинувши нацдемам подачку у 
вигляді депутатських мандатів у 
Верховній Раді та кількох не
впливових посад. Ті поступово 
розчинялись і розмивалися 
«пар  тійно-господарським акти
вом» радянської республіки. Від 
виборів до виборів їхній табір 
утрачав позиції, бо виявився не 
здатний до реальної боротьби за 
реальну владу. Скиглення про 
тяжку долю України, критичні 
ламентації, банально-кустарне 
«просвітянство» за абсолютної 
неспроможності щодо організа -
ційно-практичної роботи, інте
лектуальна слабкість забезпе
чили незворотну деградацію.

Спроби випрошувати у вла
 ди депутатські крісла, посади та 
всіляке інше «сприяння» також 
не допомогли. Нацдеми не зу
міли завадити формуванню 
кланово-олігархічної держави в 
інтересах вузького кола осіб, що 
пояснювалося як об’єктивними 
рисами країни й нації, так і 
суб’єктивною обмеженістю мис
лення, глибокою ментальною 
провінційністю, особистісною 
мізерністю багатьох їхніх ліде
рів. Вони проґавили тотальне 
пограбування України в 1990-ті 
роки, замість формування на
родного капіталізму і, здається, 
дотепер цього не зрозуміли. 
Проголосити суверенітет наба
гато простіше, ніж розбудувати 
справді незалежну державу. 
Участь нацдемів у цьому процесі 
була мінімальною. По-перше, їх 
до важелів не підпускали, а по-
друге – вони навряд чи змогли б 
їх використати. Негативний до
свід Віктора Ющенка як прези
дента це підтверджує.

Наприкінці правління Леоніда 
Кучми нацдеми стали політич
ними статистами, що були зму
шені рятувати себе від суспільного 

небуття різноманітними альян
сами із впливовішими силами.

Помаранчева революція 
2004-го дала їм останній (уні
кальний – улюблене слівце 
Ющенка) шанс здобути друге по
літичне дихання. Новообраний 
президент символізував саме цю 
частину політичного спектру. Ре
зультат 2005–2009 років – тріум
фальне повернення Януковича до 
влади. Ющенко втілив усю непо
слідовність нашої націонал-
демократії, її схильність до дріб
ного інтриганства, яке її представ
ники вважають високою політи
кою. Нині ці люди знову намага
ються оживити політичний труп 
екс-президента, воліють не згаду
вати, як Ющенко за допомогою 
«універсалів» та «меморандумів» 
повертав в українську політику 
Януковича і Партію регіонів, геть 
деморалізованих після Майдану. 
Робив він це, вочевидь, в інтере
сах власного самозбереження в 
середовищі помаранчевих. Здава
лося б, життя дало оцінку цьому 
Вікторові, проте він намагається 
знову стати чинником вітчизня
ної політики. Раптом, прокинув
шись після тривалої політичної 
летаргії, екс-президент хвацько 
заходився збирати соратників під 
свої знеславлені прапори. Хоча 
навряд чи нинішня влада дозво
лить йому щось суттєвіше, ніж 
«підтанцьовки»...

Кісєльов на провладному 
«Інтері» зробив Ющенка героєм 
однієї з останніх своїх програм, 
хоча так просто у «Великій полі
тиці» ними не стають. А от неза
лежний телеканал «ТВі» в 
прайм-тайм транслював «Форум 
патріотичних сил», де Ющенко 
сказав кілька правильних слів 
про нинішній стан країни, але 
без усякої самокритики, без жод
ного каяття. Ніби нічого не було, 
ніби не мав він у своїх руках дер
жавного керма, ніби не проґавив 
його найбездарнішим чином. Як 
завжди, він повчав усіх із пози
цій власної святості й гріховності 
тих, хто не збагнув його генія.

Але була й одна деталь, що по
стійно, ось уже два роки привер
тає увагу. Ющенко уникає будь-
якої суворої критики на адресу 
нинішньої влади, зокрема і її 
чільної особи. Він явно не хотів 

образити другого Віктора, з яким 
склалися добрі взаємини. На день 
народження володаря Межигір’я 
Ющенко в компанії з Путіним і 
Лукашенкою привітав його. Ра
ніше Янукович поздоровляв екс-
президента з аналогічного при
воду. Ця ніжна дружба двох Ві
кторів не може не зворушити. Ось 
тільки питання виникає до тих 
націонал-демократів, що взяли 
участь у «Форумі патріотичних 
сил»: вони також поділяють сим
патії свого ватажка до Януко
вича? Якщо так, то не завадило б 
чесно повідомити про це вибор
ців. Особливе замилування ви
кликає побажання Ющенка на 
адресу останнього зміцнювати со
борність України. Та він уже зміц
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«Націонал-демократія померла, хай живе націонал-демократія!»
нює разом із Ківаловим – Колес
ніченком… І навряд чи збира
ється на цьому зупинитися. А 
інше запитання до «патріотів»: 
чи підтримують вони та їхній 
очільник Ющенко Харківські 
угоди-2010? Якщо влада допо
може цьому ФПС потрапити до 
парламенту, зробить такий пода
рунок, то його доведеться відпра
цьовувати коштом національних 
інтересів України?

Ющенко, геть позбавлений 
здатності до об’єк  тивного кри
тичного ставлення до своєї 
особи, цей полководець україн
ської поразки, могильник Май
дану і Помаранчевої революції 
критикував «кочубеїв» (зрадни
ків), не відчуваючи, що сам 

об’єктивно став найбільшим «ко
чубеєм», який здав країну цій 
зграї. Йому знову кортить когось 
кудись повести і знову кинути. 
На форумі пролунало багато ви
сокопатріотичних і беззмістов
них промов. Ані нових ідей, ані 
нових підходів, ані розуміння 
причин попередніх провалів… І 
постійні нападки на об’єднану 
опозицію за відсутності принци
пової критики Партії регіонів. А 
глибина політичного мислення 
зводиться до того, що ось був та
кий чудовий президент Ющенко, 
якому заважала «підступна від
ьма» Юлька… А якби не вона – 
продемонстрував би найвищий 
політичний клас.

Показовий приклад. Близька 
до Віктора Андрійовича газета 
«Україна молода» надрукувала на 
своїх шпальтах замітку «Євро
прозріння», оздоблену співчутли
вими коментарями: «Відомий у 
Німеччині публіцист і журналіст 
Франк Шуманн під час телепере
дачі Standort Berlin презентував 
власну книгу «Аферистка. Справа 
Тимошенко», яка готується до ви
ходу за підсумками поїздки ав
тора до України». А далі ще ціка
віше: «Він (Шуманн. – Авт.) зая
вив, що перед поїздкою сумні
вався, чи дозволить українська 
влада провести йому власне роз
слідування у справі Тимошенко, і 
був здивований, що намір поба
чити реальну картину того, що 
відбувається, відкрив перед ним 
«майже всі двері». Журналістові 
вдалося відвідати Лук’янівське 
СІЗО, Качанівську колонію і хар
ківську лікарню «Укрзалізниці», 
де зараз перебуває Тимошенко. 
Журналіст зустрівся з представ
никами пенітенціарної служби, 
прокуратури, лікарями, ознайо
мився з документами, зокрема у 
справі ЄЕСУ, у справі Щербаня, у 
газовій справі, а також із звинува
ченнями, які висувала проти Тим
ошенко прокуратура Росії. Лише 
після такої роботи, як відзначив 
Франк Шуманн, він дійшов ви
сновків, які знайшли віддзерка
лення у назві книги…»

Хутко працює «публіцист» і 
«журналіст», щоб, вочевидь, 
устигнути до парламентських 
виборів у жовтні 2012 року в 
Україні. Але що впадає в око: 

представник Європейського Со
юзу Пінту Тейшейра, лідери за
хідних країн, іноземні посли мі
сяцями не можуть добитися до
зволу на відвідання Тимошенко, 
а Шуманн не має в цьому жод
них проблем. Але правдивий 
представник ЗМІ, який вивчав 
(?) справу Щербаня, чомусь не 
поцікавився, хто сьогодні воло
діє активами покійного… А 
дарма, бо ще давньоримські 
правники радили передусім за
мислюватися над питанням: 
«Сui prodest?» – «Кому ви
гідно?» Ну хіба це несуттєво, хто 
саме збагатився внаслідок заги
белі нардепа Євгена Щербаня?

Те, що Банкова зустріла 
Фран  ка Шуманна як рідну лю
дину (на відміну від інших гостей 
із Європи), багато що пояснює. І 
те, що «Україна молода» так за
хоплено про це проінформувала, 
також не залишає місця сумні
вам стосовно того, кому вигідна 
чергова гальванізація Ющенка...

Яскравий репортаж про па
фосну імпрезу ФПС з усіма гас
лами, закликами, клятвами, па
тріотичними співами навіював, 
відчуття присутності на якомусь 
урочистому похованні, в даному 
випадку – української націонал-
демократії, що  самодискредиту
валась і фак  тично самоліквідува
лась. Але пішла з політичного 
кону не з гордо піднесеною голо
вою і гідністю, як заслуговувала, а 
ганебно й жалюгідно, капітулю
вавши перед владою у формі ре
альної співпраці з нею. Так за
вжди буває, коли політсила не 
відчула моменту, що їй треба вже 
стати фактом історії, а не актуаль
ності. 

Одначе мова про крах лише 
однієї історичної форми прогре
сивного руху, місце якого мають 
заступити нові, адекватніші умо
вам і вимогам часу сили. Адже за
вдання націонал-де  мократичної 
революції в Україні досі не вико
нано, не подолано спадщини ко
лоніалізму й тоталітарної сис
теми, не побудовано демократич
ної національної дер  жави. А це 
означає, що така сила в нашій 
країні є запитаною і потрібною. 
Тільки не та, що днями відійшла у 
вічність, насамкінець зіпсувавши 
пам’ять про себе… 
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Це стається раптово

Це стається раптово. Зло завдає удару зне
нацька. Воно з’являється в різних мас
ках – обіцянки відновити почуття гор
дості, впевненості та безпеки. Воно може 

маскуватись у вигляді пошуку щастя. Може при
ховано зайти у вигляді романтичного патріо
тизму. Як бачимо, може набувати форми інду
стріальної віри в раціоналізм і майбутнє людства.
Це стається раптово. Влада має багато облич. 
Вона може з’явитись як одна з панівних світських 
релігій індустріального світу (згадаймо, напри
клад, марксизм) або як підробка коктейлю 1968-
го з палкого потягу до революційних змін, сексу, 
молодих прекрасних тіл, жаги життя і безсмерт
ності (згадайте твір Мішеля Вельбека «Можли
вість острова»). А може прийти й у вигляді 
блазня. 
Це стається раптово. Так, спочатку блазень почи
нає розважати народ, та врешті перетворюється 
на кривавого диктатора. Згадайте лиховісну су
міш брудного душогубця та політичного блазня 
Аляксандра Лукашенки. На початку кар’єри він 
був пересічним простакуватим, хоча й нібито до
брим хлопцем, якому було нічого втрачати. За
кінчив він її в образі підступного вбивці. Сталося 
це раптово, і тепер уже не до сміху.
Це стається раптово. Згадайте, як бацька розпові
дав на зборах ветеранів війни про свої молоді си
рітські роки і втрату доро
гого батька під час Другої 
світової війни. Ветерани 
переживали, люди ледве 
стримували сльози, що 
стискали горло, але журна
лісти не забарилися з від
криттям: Лукашенка наро
дився 1954-го.  
Це стається раптово. Коли 
приходить зло, воно може 
сміятися само або змушу
вати сміятися нас. Джордж Орвелл небезпід
ставно вибрав мудрі й зворушливі слова за
стереження, єдності та співчуття у своїй перед
мові до українського читача, написаній для укра
їнського видання «Ферма «Рай для тварин» (пе
реклад Юрія Шевчука). Він знав про невимовні 
страждання українського народу, але на відміну 
від Ліона Фейтванґера, Герберта Дж. Веллса, Ан
дре Жіда був аж ніяк не наївним у цьому питанні 
або, якщо точніше, вибрав не бути наївним.
Це стається раптово. Коли я випадково купив цю 
книжку в Пенсильванії, зовні вона мала гарний 
вигляд. Хоча був якийсь різкий контраст між вра
жаючою візуальною красою і безрадісним сюже
том, мене найбільше спантеличила одна деталь. 
Я побачив кольорову ілюстрацію зі Сталіним у 
незрозумілій позі: він показував гримасу, при

клавши великого пальця до носа, відверто й без
турботно сміючись. Зло сміється само і змушує 
сміятися нас. Сміючись зі зла, ми втрачаємо 
пильність, а отже, нам самим стає весело.
Це стається раптово. Як ми втрачаємо свободу? 
На жаль, це відбувається швидко, поки ми на
ївно чекаємо кращого в майбутньому, але не бо
ремося і не виявляємо опору. Нав’язуємо собі те
орію поразки, вважаючи, що корумповані демо
крати мають бути покарані через відторгнення, а 
натомість дозволяємо аферистам і блазням замі
нити їх.
Це стається раптово. Сьогодні це називають диле
мою між компетентними і досвідченими, хоча й 
непопулярними політиками та їхніми театраль
ними противниками, які позиціонують себе як 
майстрів політичної дії, а не блазнів та потенцій
них небезпечних автократів. У нас панує ще одна 
помилкова теорія про те, що замість створення 
такого собі санітарного кордону від згубних осо
бистостей в політиці ми маємо допускати їх до ке
рівних посад. За цією теорією, такий крок мав би 
завдати удару по їхній репутації, викриваючи ду
рість і некомпетентність.
Це стається раптово. Проблема ще й у тому, що 
зло приходить у масці афериста, але ніколи не 
йде в ній. Воно залишається і намагається зро
бити нас самих злом. Страх є вірною його се

строю – не випадково Мі
хаіл Булґаков зневажав 
страх як одну з основних 
слабкостей людства. Інша 
сестра – хвороблива наїв
ність, яка межує з дурістю. 
Щойно починаємо думати, 
що в політиці мають бути 
хороші й погані люди і 
крапка, ми самі проклада
ємо шлях для диктатури, 
яка врешті й прийде, ніби 

нізвідки. 
Це стається раптово. Як одного разу написав 

Вільям Блейк, якщо щиро в щось вірити, так воно 
і буде. Якщо ми віримо, що багатство й ефектив
ність виправдовують корумпованість і неповагу 
до людського життя, гідності та цінностей, то об
манюємо себе. Якщо ми думаємо, що добробут 
важливіший за свободу, то прокладаємо шлях до 
кріпацтва.
Це стається раптово. Якщо ми віддаємо перевагу 
«стабільності» (наче в демократії, яка завжди бу
дується на сумнівах, конкуренції та критиці й на
вмисно породжує конфлікт для викриття і демон
страції прихованих альтернатив на майбутнє, є 
щось стабільне) над непевністю та ризиком, які 
несе свобода, то й скаржитися нічого.  
А потім воно таки станеться – раптово. 

яКЩО МИ ДУМАЄМО, 
ЩО ДОБРОБУТ 

ВАжЛИВІШИЙ ЗА 
СВОБОДУ, 

ТО ПРОКЛАДАЄМО ШЛяХ 
ДО КРІПАЦТВА

Автор:  
Леонідас 
Донскіс
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Нова кліматична ера
Глобальне потепління може мати для України як негативні, так і 
позитивні наслідки. Усе залежить від того, чи зможе її економіка 
вчасно адаптуватися до змін клімату

Н
а порозі ХХ і ХХІ століть 
людство зіткнулося з про
блемою планетарної зміни 
клімату, спричиненої гло

бальним потеплінням, яке розпо
чалося ще наприкінці ХІХ сто
річчя. В історії голоцену, в який 
ми живемо від часів останнього 
великого наступу льодовиків, та
ких температурних коливань у бік 
похолодання чи потепління було 
чимало. Причини, які зумовлю
вали ці метаморфози, різні: від 
змін фаз сонячної активності та 
коливань планетарної орбіти до 
вулканічної діяльності й парнико
вого ефекту. Зрештою, клімат – 
доволі складна система, яка може 
зазнавати динаміки й без зовніш
ніх впливів, слідуючи своїм вну
трішнім стійким циклам. 

Однак сучасні зміни клімату, 
на думку більшості науковців, 
спричинені саме парниковим 
ефектом у результаті надмірного 
викиду в атмосферу СО2, який 
продукує людина. Інші причини 
глобальної перебудови клімату, 
утім, нікуди не зникли, і людство, 
наприклад, може відчути чергове 
похолодання після вулканічного 
вибуху вищої шкали, що не раз 
траплялося в історії, однак фактор 
людини, яка втрутилася в при
родні процеси, суттєво скоригував 
цю модель. Питанням залиша
ється те, наскільки той антропо
генний вплив поставлений у певні 
рамки, планетарні межі (як його 
називають науковці) та якою буде 
інтенсивність змін (див. стор. 42). 
За останні 100 років середня гло
бальна температура підвищилася 
з небаченою швидкістю до 0,8 ºС 
(хоча раніше також були вкрай 
стрімкі похолодання), і прогнозу
ється, що за умови визначальної 
дії антропогенного чинника на 
клімат вона може підскочити ще 
на 1,5–2 ºС до 2050-го.      

Кліматична система, яка пе
ребудовується під тренд безпе
рервного температурного зрос
тання, реагує надзвичайно гостро 
природними катаклізмами, кіль

кість яких, за спостереженнями 
науковців, протягом ос  танніх 
двох десятиліть збільшилася май
 же вдвічі порівняно з попере
дніми періодами. 

Та окрім цих помітних для 
ока природних екстремумів пе
ребудова клімату позначається 
на різних сферах життєдіяль
ності від сільського господар
ства й економіки загалом до де
мографії, соціальної системи та 
міжнародних відносин (див. 
стор. 32). 

Зміни клімату в Україні зна
чною мірою є синхронними з 
глобальними темпами, хоча 
згідно з висновком міжнародної 
групи експертів ООН вона наразі 
не належить до держав, най
більш уразливих до його плане
тарної динаміки. Однак не
впинне зростання в майбутньому 
середньої річної температури, за 
спостереженням експертів, може 
призвести до видозміни великої 
частини природнокліматичного 
ландшафту країни. Найчутливі
шими до цих трансформацій бу
дуть Карпатський та південні і 
південно-східні наші регіони. У 
першому прогнозується збіль
шення надмірного зволоження (і 
відповідно паводків), а в остан
ніх можливі тривалі посухи, 
опустелювання значної частини 
території.

На думку вітчизняних нау
ковців, клімат країни вже став 
менш континентальним і поде
куди наближається до мор
ського (див. стор. 26). Ці мета
морфози урухомили кліматичні 
зони, які повільно посуваються 
на північ, змінюючи всю при
родну конфігурацію й призво
дячи до руйнування природних 
екосистем. Лісостепові регіони 
вже не вважаються районом рів
номірного зволоження.

Ці зміни вже тепер впливають 
на різні сфери життя нашої дер
жави, передусім на аграрний сек
тор, який займає велику частку в 
економіці (понад 8% ВВП). По

при оптимістичні прогнози екс
пертів щодо можливого підви
щення врожайності зернових у 
разі помірного потепління (див. 
стор. 28), швидке підвищення 
середньорічної температури, що 
також прогнозується, матиме ка
тастрофічні наслідки для нашого 
сільського господарства, якщо 
бізнес не зможе адаптуватися до 
нових кліматичних умов: обсяги 
сільгоспвиробництва зменшать
 ся, а його частка у ВВП знизитися 
на кілька відсотків у довгостро -
ковій перспективі. Окрім комах-
шкідників, чисельність яких 
синхронно зростає з потеплін
ням, плодючим землям загрожу
ють руйнівні впливи ерозії ґрун
тів та опустелювання через ари
дизацію мікроклімату. 

Український аграрний сек
тор наразі не зовсім адекватно 
реагує на кліматичні зміни, об
равши найлегший шлях. Чи
мало господарств, щоб мінімізу
вати втрати від природних ката
клізмів, переорієнтовуються на 
технічні культури, які є стійкі
шими до негоди. Зокрема, ак
тивно зростає вирощування рі
паку (замість пшениці та овоче
вих культур), особливо в Криму, 
на Одещині, Миколаївщині та 
Херсонщині. У 2008 році Укра
їна була на першому місці в Єв
ропі за площею його посівів – 
разом із соняшником він займає 
1/5 усіх посівних площ. Екс
перти вже встигли охрестити цю 
культуру екологічною зброєю 
проти нашої країни, що висна
жує ґрунти, перетворюючи чор
ноземи на непридатні для сіль
ського господарства землі. 

У зв’язку з традиційною для 
останніх років посухою в східних 
регіонах тут значно зменшується 
вирощування овочевих, зокрема 
картоплі, буряку, огірків, капусти, 
що впливає на продовольче за
безпечення населення. «Капус
тяні», «картопляні», «цукрові» та 
«гречані» кризи в Україні в ос -
танні десятиліття є тривожним 

Автор: 
Олександр 

Горин
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сигналом на тлі подальшого 
загост  рення продовольчої ситуа
ції у сві  ті. Через со  ціа  льно-
економічні хвороби і вразливість 
сільськогосподарського комплек
 су до світової кон’юнктури сіль
ське населення буде особливо 
чутливим до наслідків кліматич
них змін. 

Глобальне потепління сут
тєво позначиться на забезпечені 
водними ресурсами (насамперед 
питною водою) найпосушливі
ших регіонів. Зокрема, вже сьо
годні Крим та деякі південні об
ласті країни потерпають від не
стачі води належної якості, й ця 
проблема зі зростанням серед
ніх річних температур загост  рю -
ватиметь  ся. Також може погір
шитися якість поверхневих вод, 
особливо в маловодні роки, що 
призведе до поширення різних 
інфекційних хвороб.   

У соціальному плані кліма
тичні зміни непропорційно впли
нуть на людей із різним рівнем до
ходів, гостро вражаючи передусім 
найбільш соціально незахи
щені суспільні верстви, 
які мають обмежений 
доступ до енергії, во -
ди, запасів їжі 
належної якос
 ті та інших по

слуг, зокрема медичного обслуго
вування.   

До соціально-політичних ри
зиків природних метаморфоз екс
перти також зараховують мігра
цію та гуманітарні проблеми. За 
прогнозами науковців, глобальне 
потепління зробить непридат
ними для життя частину сьогодні 
заселених територій земної кулі, 
що спровокує збільшення мігра
ційних потоків, спрямованих та
кож і в Україну. Водночас можливі 
й внутрішні переселення гро
мадян південних та схід
них регіонів, які потер
патимуть від зневод
нення і посух, у цен
тральні та західні.  

За цих умов не
обхідні системні 
заходи з боку дер
жави для адап
тації на загаль

нонаціональному та регіональ
ному рівнях до змін клімату та 
відвернення найбільш негатив
них їхніх виявів. У листопаді 
2010-го за рішенням Ради націо
нальної безпеки і оборони було 
підготовлено Національний план 
адаптації до змін клімату на 2011–
2013 роки, однак на його реальне 
впровадження в життя потрібні 
мільярдні інвестицій, які в держ
бюджеті не передбачені. 

Продо-
вження теми 

на стор.  
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Провідний 
науковий 
співробітник 
Інституту 
геофізики 
НАНУ Світлана 
Бойченко: 
«У південно-
східних 
регіонах 
України 
відбудеться 
посушення 
клімату, а 
в північно-
західних, 
навпаки, – 
збільшення 
вологості» 

А
покаліптичні прогнози 
деяких спеціалістів щодо 
глобального потепління у 
світі підсилюються ціл

ком реальними катаклізмами в 
Україні, як-то буревії та небачені 
досі зливи. Тиждень дізна
вався у провідного наукового 
співробітника Інституту гео -
фізики імені Серафима Суббо
тіна НАНУ Світлани Бойченко, 
як кліматичні метаморфози по
значаться на Україні.

У. Т.: яке співвідношення в цих 
змінах природних і антропоген-
них чинників?

– Парниковий ефект в атмо-
сфері був завжди. Він форму
ється відповідними газами – 
вуглекислим, метаном, закисом 
азо  ту, тропосферним озоном 
тощо. Але ми своєю діяльністю, 
користаючись викопним па -
ливом, посилюємо природний 
процес. І це справляє вплив, бо в 
історії Землі такого стрімкого 
потепління ще не було. Мова 
про тривалі періоди, коли кліма
тична система входить у фази 
потепління чи похолодання. 
Нині в нас начебто знову такий 
умовний малий кліматичний 
оптимум – потеп  ління. Це чин
ник тривалістю близько 200–
225 років. Але на ці природні ко
ливання наклався антропоген
ний вплив. Внесок природних 
факторів – лише третина! Відпо
відно дві третини – антропоген
них. Їхня дія активізує інші ме
ханізми, і природні зокрема, які 
підсилюються.

Наприклад, у зоні вічної 
мерзлоти в Північній півкулі по
тепління інтенсивніше (що ха
рактерно для високих широт, 
там теплішає на 2–3 0С за сотню 
років), що призводить до значної 
деградації і заболочування цих 
територій. Відтак стається дега
зація з боліт метану (потужного 

парникового газу). Крім того, 
Світовий океан може істотно 
впливати на термічний режим 
планети або ще більше підсилю
вати потепління чи, навпаки, 
його нівелювати. Річ у тім, що в 
океані розчинено значну кіль
кість парникових газів і з підви
щенням температури він теж 
може додавати певну їх кількість 
в атмосферу. Тобто природне 
глобальне потепління, усклад
нене і значно підсилене антропо
генною діяльністю, порушило й 
активізувало певні природні 
процеси.

У. Т.: Що ставалося з україн-
ським кліматом в останні роки?

– У ХХ столітті через гло
бальне потепління він суттєво 
змінився. Якщо планетарні 
оцін  ки сягають показників 0,7–
0,8 °С за 100 років, то на нашій 
території за цей період дода
лося приблизно 0,6 °С. Але ми 
маємо регіональні відмінності в 
перерозподілі температури. 
Дужче потеплішало в північ
них, пів  нічно-західних, північ-
но-схід  них регіо  нах – при
близно на 1–1,2 °С. Тоді як для 
півдня країни характерним є 
підняття температури на 0,3–
0,4 °С, максимум на 0,5 °С. Та
ким чином, відбувається своє
рідне вирівнювання терміч  но-
кліматич  ного поля. Це що сто
сується річних значень. Щодо 
сезонних – характерним є по
мітне потепління взимку, а в 
літні місяці в середньому майже 
без змін або з меншими тем
пами. Деякі метеорологічні 
станції навіть указують на не
значне похолодання. Це пов’я -
зано або з орографічними (ре
льєфними. – Ред.) особливос
тями, або зі специфікою синоп
тичних процесів. На тлі серед
ньої статистики слід зауважити 
про зростання мінливості 
(тобто екстремальних значень) 
– або тривалих високих темпе
ратур, або, навпаки, низьких.

У. Т.: Показники опадів тепер 
теж інакші? Чи можна говорити 
про зростання вологості?

– Це досить важливий пара
метр, особливо для сільського 
господарства, а також щодо 
прісної води. На території Укра
їни загалом за 100 років трохи 
примножилася кількість опа
дів – у межах статистичної по
хибки приблизно на 5–10%. Але 
знов-таки за регіонами відбувся 
перерозподіл. У північних і 
північно-західних областях, де 
була зона надмірного зволо
ження й заболочені ділянки, за 
останні 100 років спостеріга
ється тенденція зниження опа
дів на 10–15%. У середній час
тині країни – майже без змін, а 
на півдні та південному сході ба
чимо зростання на 10–15%. Тож 
говорити про значне посилення 
вологості поки що не можемо.

У. Т.: як ці зміни впливають на 
рослинність?

– Загалом позитивно. Але 
збільшення опадів у південних 
регіонах може не бути відчут
ним, бо з підвищенням темпера
тури посилюється випарову
вання й, по суті, опади швидко 

знову йдуть в атмо  сферу. Проте 
багаторічні дослідження степів 
України, які проводив Інститут 
ботаніки НАНУ, показали, що 
там (на півдні й південному 
сході) крім ковили починають 
поширюватися й вологолюбніші 
рослини.

На тлі загальних позитив
них характеристик слід відзна
чити зростання екстремальності 
атмосферних опадів – зливових, 

Менш континентальний
В умовах потепління Україна наближається  
до морського типу клімату

Спілкувалася 
Олена Максименко

З ПОГЛяДУ ЗМІН КЛІМАТУ, 
НАЙБІЛЬШ УРАЗЛИВІ ГІРСЬКІ 
РАЙОНИ КАРПАТ І КРИМУ, А 
ТАКОж УЗБеРежжя ЧОРНОГО 
Й АЗОВСЬКОГО МОРІВ
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На 

0,6 °С 
піднялася середня 

температура за 
останні 100 років в 

Україні. У північ-
них, північно-

західних, північно-
східних регіонах 
країни вона до-

дала 

1–1,2 °С. 
Тоді як на півдні 
потеплішало на

 0,3–
0,5 °С

ратура підніметься на 1,5–2,5 °С. 
Для наших земель це не буде аж 
надто екстремально. Але згідно з 
певними іншими сценаріями по
тепління зросте на 3–4 °С, і тоді, 
за результатами математичного 
моделювання й за палеокліма
тичними реконструкціями, у дея
ких зонах на українській терито
рії (південний схід і схід) може 
наступити опустелювання через 
зсув північної периферії пояса 
субтропічних антициклонів в бік 
помірних широт і, зокрема, на
шої країни.

У нас помірно-континен -
тальний клімат. За умов поте
пління, які спостерігаємо нині, 
ми дещо наблизимося до мор
ського типу. Наш клімат іще не 
морський, але стає менш конти
нентальним, бо вирівнюється 
амплітуда сезонного ходу. Однак 
із потеплінням серйознішим, 
якщо, за песимістичними сцена
ріями, температура підніметься 
більш ніж на 3 °С, може бути за
гострення. Моделі показують, що 
в південних та пів  денно-східних 
регіонах станеть  ся аридизація 
кліматичних умов (тобто вони 
виявляться посушливими), а в 
північних та пів  нічно-західних, 
навпаки, збільшення вологості. 
Таке зростання контрастів, по
глиблення диференціації на те
риторії України є досить неспри
ятливим, однак за сучасних тем
пів потепління ці контрасти в 
нас, навпаки, зменшуються.

У. Т.: Останнім часом у нас по-
частішали сильні буревії. З чим 
це пов’язано?

– Із цього приводу є кілька 
думок. Перша з них така: саме 
через глобальне потепління, че
рез те, що земну кліматичну сис
тему розбалансовано, можуть 
статися збурення і проявиться 
низка небезпечних природних 
процесів. Але поки що оста
точно цього не доведено.

За другою версією, ці явища 
випадкові. Коли озирнутися бо
дай на тисячу років, то такі ка
тастрофи побачимо й раніше, їх 
зафіксовано в літописних мате
ріалах.

І третій варіант: нам зда
ється, ніби вони почастішали 
тільки тому, що зараз ЗМІ ак
тивно висвітлюють усі ці ситуа
ції. Це складне питання, ми на
магалися в ньому просунутися, 
зробити надійну статистику. 
Звертались до записів в істо
ричних манускриптах, аналізу
вали свідчення, що лишилися в 
монастирях, де монахи ре
тельно все нотували. Виявили 
цікавий ефект: під час як поте
пління, так і похолодання ак
тивізується низка несприятли
вих явищ. І тільки в період між 
зростанням і падінням темпе
ратур вони затухають. Може, й 
нині так відбувається.

Екологічні наслідки поте
пління ускладнено нашою не
долугою діяльністю. Ми могли 
б пом’якшити для себе вплив 
декотрих несприятливих при
родних процесів – і в сільському 
господарстві, й у проектуванні 
міських забудов, і в спору
дженні протипаводкових дамб 
тощо. 

Менш континентальний
В умовах потепління Україна наближається  
до морського типу клімату

які частішають переважно в го
рах (інші регіони також зазнали 
цієї тенденції, але саме тут про
цес має найбільш негативні на
слідки). З погляду змін клімату, 
найбільш уразливими є гірські 
райони Карпат і Криму, а також 
узбережжя Чорного й Азов
ського морів – це пов’язано з 
підняттям їх рівня та з антропо
генним навантаженням у цих 
місцевостях. Окрім іншого, для 
них характерні і вторинне за -
солення (внаслідок зрошуван-
 ня. – Ред.), і просадкові дефор
мації (просідання землі через 
зміни рівня ґрунтових і підзем
них вод тощо).

У. Т.: Чим це все може оберну-
тися для сільського господарства?

– За тих темпів потепління, 
що були притаманні ХХ сто
літтю, зміни переважно мають 
позитивний характер. Адже 
нині в атмосфері більшає вугле
кислого газу (через антропоген
ний чинник), а рослини, як ві
домо, «годуються» СО2, для них 
він важливий, це одна зі складо
вих реакції фотосинтезу. Експе
риментальні дослідження в єв
ропейських і американських на
укових центрах показали, що з 
подвоєнням вмісту СО2 в атмос
фері (до 560–600 млн1) проти 
доіндустріальної епохи (1750–
1850 років) покращується вро
жайність більшості аграрних 
культур майже на 15–30% і при
множення біомаси флори при
родних екосистем – це рослини 
класу С3 (майже всі сільськогос
подарські сорти, а також трави 
й дерева). Крім того, помічено, 
що з подвоєнням вмісту вугле
кислого газу в атмосфері ці рос
лини стають стійкішими до мін
ливості температури й режиму 
опадів.

У. Т.: якими є прогнози на най-
ближче майбутнє? Чи може 
йтися про реальну зміну кліма-
тичного пояса в Україні?

– Відповідно до сценарних 
оцінок, до кінця ХХІ століття, 
якщо все відбуватиметься за сьо
годнішніми тенденціями, темпе
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З
міна клімату і причини 
цього явища є надзви
чайно актуальною темою 
для всіх галузей еконо

міки, а для сільського господар
ства, можливо, найбільше. До
стовірно встановлено, що се
редня температура повітря біля 
поверхні землі справді підвищу
ється у всіх регіонах світу. Вна
слідок чого в атмосфері відбува
ється перебудова глобальних 
процесів перенесення тепла і во
логи на всіх континентах, що су
проводжується різким почасті
шанням природних катаклізмів: 
посух і повеней, тайфунів і смер
чів, градобоїв, зсувів тощо.

Є думка, що це природні ко
ливання клімату, тобто поте
пління зміниться похолоданням, і 
що потепління призупинилося. 

Так це чи ні, можна буде дізна
тися лише років за 30–60. Суто 
наукові дискусії ввійшли у зви
чайне життя через збільшення 
кількості природних катаклізмів, 
які призводять до величезних 
економічних втрат і людських 
жертв. Нинішній економічний 
збиток від стихійних лих увось
меро перевищує відповідний по
казник 60-х років XX століття. 
Крім прямого збитку, що завда
ють природні катаклізми, є ще є 
витрати різних галузей еконо
міки, зокрема сільського госпо
дарства, на перебудову виробни
чих циклів у зв’язку зі зміною 
звичних кліматичних умов.

НеЗВОРОТНІСТЬ
Відповідно до результатів дослі
джень кліматологів, за останні 

дві тисячі років спостерігалися 
три періоди потепління і три пе
ріоди похолодання, останнє з 
яких завершилося в І половині 
XIX століття. У ІІ половині XIX 
сторіччя температура повітря 
спочатку стабілізувалася, а на
прикінці нього почалося поте
пління, яке до кінця XX сторіччя 
сягнуло 0,7–0,8°С. 

Вважається, що на 90% 
голов ним винуватцем глобаль
ного потепління є парниковий 
ефект, в основному за рахунок 
збільшення вмісту СО2, яке су
проводжується підвищенням се
редньої температури повітря 
біля поверхні землі. Ніколи ра
ніше не спостерігалося такої 
швидкої зміни середньої темпе
ратури повітря. Підвищення на 
0,7–0,8 °С у природі відбува

Без паніки

Якщо кліматичні зміни не будуть інтенсивними, в деяких регіонах 
України вони можуть виявитися корисними для сільського 
господарства. Однак водночас імовірним є опустелювання частини 
української території
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ПРОЦЕС 
ПІШОВ. 
Утворення 
Олешківської 
напівпустелі 
поблизу 
Херсона, окрім 
антропоген-
ного чинника, 
зумовили 
кліматичні 
зміни

ОЧІКУВАНІ ПОГОДНІ УМОВИ 
НАЙБЛИжЧІ 10–20 РОКІВ 
БУДУТЬ ДОВОЛІ 
СПРИяТЛИВИМ  
ДЛя ВИРОБНИЦТВА ЗеРНА 
В УКРАїНІ

ється за тисячі років, натомість 
маємо відповідний показник за 
сто. Останні 20 років зміна се
редньої температури відбува
лася ще стрімкіше. 

На сьогодні світові експерти з 
питань зміни клімату вважають, 
що в середньому на планеті тем
пература повітря біля поверхні 
землі до кінця XXI століття ще 
зросте на 2–4,5 °С. У січневому 
звіті комісії ООН «Перед облич
чям кліматичних змін» за 2005 
рік уперше був оприлюднений 
можливий критичний показник 
глобального потепління, після 
досягнення якого у світі розпо
чнуться швидкі, стрибкоподібні, 
незворотні зміни. Це підвищення 
середньосвітової температури по
вітря на два градуси за Цельсієм 
порівняно з 1750-м (початок про
мислової революції). Після цієї 
позначки клімат не зможе повер
нутися до звичного стану. При пе
реході через критичну межу 2 °С 
пробудяться фізичні механізми, 
які призведуть до різкого поси
лення парникового ефекту. По

чнуться незворотні зміни в атмос
фері Землі та пов’язані з цим клі
матичні катаклізми. 

Тож варто переступити 
межу, як буде запущено ланцю
гову реакцію, внаслідок якої клі
матичну систему вже не вдасться 
повернути до попереднього 
стану. З 50-х років XVIII сто
ліття середня температура пові
тря біля поверхні землі вже під
вищилася більш ніж на 1,2 °С, 
тож до фатальної межі залиши
лося зовсім небагато. Наявні 
сценарії (прогнози) зміни клі
мату побудовані на лінійній мо
делі й різняться лише глибиною 
та інтенсивністю зміни.

Наприклад, за одним із таких 
сценаріїв для Європи після 2025 
року, у північній її частині спосте
рігається похолодання, дуже 
сильні дощі, почастішання штор
мових циклонів. Натомість у Цен
тральній Європі погода стане 
дуже мінливою. Західна ж ризи
кує позбутися Гольфстріму, що 

спричинить похолодання у Вели
кій Британії, Ірландії, Ісландії, 
Нідерландах, Бельгії, Скандинав
ських країнах, на європейській 
півночі Росії. Південні регіони 
Східної Європи та Середзем-
номор’я очікують тривалі посуш
ливі й дуже спекотні періоди. У 
Північній Європі й на Західному 
узбережжі США різко збіль
шиться кількість штормових ци
клонів. За рахунок танення вічної 
мерзлоти величезні території Си
біру і півночі Канади перетво
ряться на болота. У зимові місяці 
випадатиме менше опадів, виник
нуть проблеми із запасами питної 
води. Снігу не буде навіть в Аль
пах, де почастішають зсуви та 
селі. Пов’язана з глобальним по
теплінням зміна планетарної ат
мосферної циркуляції призведе 
до збільшення площ, охоплених 
посухами з 2% до 10% усієї суші. 
До 2050 року рівень Світового 
океану може підвищитися ще на 
30–50 см, частково або повністю 
буде затоплено багато прибереж
них територій.

АГРОПРОГНОЗ 
Клімат України надзвичайно 
чутливий до зміни глобального 
клімату, і підвищення темпера
тури повітря на нашій території 
відбувається швидко. Так, почи
наючи з 1989 року в Україні спо
стерігається найбільш тривалий 
та майже безперервний період 
потепління (див. графік на 
стор. 26). 

Головний показник глобаль
ного потепління – середня річна 
температура повітря. У 2007-му 
в Україні було зафіксовано най
вищу середньорічну темпера
туру повітря за весь час інстру
ментальних спостережень за по
годою. Вона перевищила норму 
на 2–3 °С по всій території кра
їни.  Наприклад, норма в Одесі 
становить +10,7 °С, у столиці – 
+7,7 °С. Натомість 2007-го се
редня річна температура в Києві 
була +10,6 °С, тобто вище, ніж 
норма в Одесі, де цей показник 
сягнув узагалі +12, 5 °С, чого не 
було ніколи раніше.

Динаміка зміни щорічної 
температури повітря найбільш 
показова у відхиленнях від 
норми (див. «Відхилення се-
редньої річної температури 
повітря від норми в різних 
агрокліматичних зонах 
України – Степ, Лісостеп, 
Полісся»). 

Глобальне потепління на
самперед виявляється в холод
ний період року. Зими стали 
значно теплішими і менш сніж
ними. Стабільний сніговий по
крив, який би встановився в 
листопаді й пролежав до бе
резня, для України стає рід
кістю. Порівняно з 1961 роком 
тривалість зимового періоду 
зменшилася майже на місяць. 
Звичним явищем вже є січневі 
та лютневі дощі. Лише окремі 
зими, наприклад 1985, 1987, 
1997 років, були надзвичайно 
холодними і безсніжними, тоді 
вимерзли озимі культури на 
значних площах. Окремо слід 
згадати зиму 2002–2003-го, ка
тастрофічні наслідки якої для 
озимих культур (загинуло 
близько 70% посівів черед три
вале залягання потужної льодя
ної кірки) також спричинені по
теплінням.

Температура повітря в січні 
та лютому підвищилася най
більше – в середньому на 1,5–2,5 
°С. Січень останніми роками аж 
ніяк не є найхолоднішим міся
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цем: досить часто спостеріга
ється плюсова температура пові
тря. Зміна температури в літні 
місяці за 100-річний період 
менш значуща, однак з 2000-го 
з’явилася тенденція до її підви
щення у липні та серпні, що за
грожує збільшенням посушли
вих явищ.

Внаслідок зміни температур
них показників холодного пері
оду весняні процеси дедалі час
тіше розпочинаються на два-три 
тижні раніше. Зафіксовано про
довження періоду активної веге
тації рослин на сім – десять днів. 
Теплозабезпечення вегетацій
ного періоду (кількість тепла, 
необхідного рослинам для ство
рення урожаю) збільшилося на 
70–100 °С. 

В останні десятиліття по всій 
території України спостеріга
ється деяке зменшення кількості 
опадів взимку, що негативно по
значається на формуванні до
статнього зволоження на весну.

До цього часу не зафіксовано 
зменшення річної кількості опа
дів, що переважно коливається в 
межах норми, котра становить 
80–120%, однак 2007 року ця 
кількість виявилася вкрай низь
кою в Південно-Східному регі
оні і центральних областях, не
добір опадів сягав 25–40%, а 
місцями і 50%. Крім того, сума 
опадів не так важлива, як їхній 
розподіл, у характері якого спо
стерігається тенденція до збіль
шення кількості малоефектив
них дощів, злив (як нинішнього 
року), особливо на тлі високих 
температур повітря. Якщо мі
сячна норма опадів випадає за 
один-два дні, або за півдоби, то 
сільськогосподарське виробни
цтво вони не врятують, а, на
впаки, можуть завдати значної 
шкоди. 

В Україні відбувається змен
шення зони достатнього зволо
ження ґрунту. Якщо раніше її 
межа пролягала по півдню Київ
ської і Житомирської областей, 
то зараз ці регіони вже можна 
вважати зоною нестійкого зво
ложення, що означає поши
рення посух на північні регіони 
України. 

Є припущення можливого 
опустелювання частини україн
ської території. Цей процес вклю
чає цілий комплекс чинників, се
ред яких зменшення кількості 
опадів є одним із найважливіших. 
Тому такі процеси виключати не 

можна, особливо в районах, де 
відбувається порушення еколо
гічної рівноваги, наприклад ви
рубка зелених насаджень.

Дуже важливий для сіль
ського господарства аспект, 
пов’язаний із потеплінням, мож
ливе збільшення у півтора раза 
чи навіть удвічі чисельності 
основних комах-шкідників, для 
яких потепління клімату є бла
годатним для розмноження та 
поширення. Зона екологічного 
оптимуму різних видів шкідни
ків поширюється на території, 
де раніше температурні умови 
для них були несприятливими. 

На думку світових експертів, 
у майбутньому вплив зміни клі

мату на сільськогосподарське 
ви роб ництво поси люватиме ть-
 ся. В Україні очікується по
дальше підвищення темпера
тури повітря, яке супроводжува
тиметься чергуванням посушли
вих періодів з періодами нор
мального зволоження.

Збільшення тривалості веге
таційного періоду буде ефектив
ним для сільського господарства 
північної частини України. На
томість у південних областях 
внаслідок підвищення середньо
річної температури повітря на 
1–2 °С посушливі явища можуть 
значно посилитися, зона нестій
кого та недостатнього зволо
ження ґрунту пошириться в цен
тральні та північні області. І це 
одна з найсерйозніших проблем 
впливу зміни клімату на вироб
ництво зерна. 

Виконані в Українському гід
рометцентрі дослідження щодо 
вирощування основних зерно
вих культур (озимої пшениці та 
кукурудзи) з використанням 
кліматичних сценаріїв, транс
формованих на періоди вегета
ції цих культур, і застосуванням 
динамічної моделі формування 
урожаю дали змогу кількісно 
оцінити реакцію рослин на 
зміну агрокліматичних умов ви
рощування.

Отримані результати свід
чать, що очікувані погодні 
умови протягом найближчих 
10–20 років будуть досить спри
ятливі для виробництва зерна в 
Україні. Для озимої пшениці 
можливе зміщення строків сівби 

ЗА НеЗМІННИХ УМОВ 
ЗВОЛОжеННя ВРОжАЙНІСТЬ 
яРИХ ЗеРНОВИХ МОже 
ЗМеНШИТИСя
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на 20–40 днів та більш ефек
тивне використання умов осін
ньої вегетації. Очікується по
дальше пом’якшення умов пере
зимівлі та зменшення періоду 
на 1,5–2 місяці. Відновлення ве
гетації озимої пшениці спостері
гатиметься на місяць раніше, 
критичний період формування 
врожаю відбуватиметься за умов 
зниженого температурного фо-
ну, що може призвести до збіль
шення загальної продуктивності 
посівів на 20–40%.

Результати досліджень 
впли ву потепління на продук
тивність кукурудзи є доволі 
оптимістичними для цієї куль
тури за рахунок більш ранніх 
строків сівби та збільшення аре
алу вирощування до північних 
та західних областей завдяки 
зростанню теплозабезпечення 
цих територій. Навіть на Поліссі 
через 10-15 років теплозабезпе
чення вегетаційного періоду 
буде достатнім для визрівання 
середньопізніх і навіть пізньос
тиглих гібридів кукурудзи, по
тенційна врожайність яких 
вища, ніж ранніх і середньоран
ніх гібридів на 30–50%.

Для ранніх ярих зернових 
культур (ярий ячмінь, яра пше
ниця, овес) умови можуть погір

шуватися за рахунок збільшення 
посушливості важливих періодів 
вегетації цієї групи культур, які 
відбуватимуться в умовах підви
щеного, порівняно з нинішнім, 
температурного фону. За не
змінних умов зволоження це 
може спричинити падіння вро
жайності ярих зернових внаслі
док зменшення вегетаційного 
періоду і більш раннього дозрі
вання.

Зміна клімату призведе і до 
суттєвої зміни умов вирощу
вання овочевих культур, які зу
мовлюють рівень їхньої врожай
ності. Межа степу значно просу
неться на північ, опинившись у 
нинішній лісостеповій зоні. Вна
слідок цього північна межа ви
робничого вирощування бакла
жанів, солодкого перцю і томатів 
відступить на північ, і в усіх зо
нах ці культури будуть забезпе
чені теплом. Через значне підви
щення температури зменшиться 
територія агрокліматичних ра
йонів, сприятливих для вирощу
вання картоплі, капусти й огір
ків. Значно зросте територія не
достатнього зволоження, де по
трібно буде відроджувати та роз
вивати зрошення.

Для сільського господарства в 
цілому наслідки потепління клі
мату будуть пов’язані з тим, що: 
активізується розкладання гу
мусу в ґрунтах; погіршиться зво
ложення ґрунту на півдні; підви
щиться ефективність внесення 
добрив; строки сівби стануть 
більш ранніми, але збережеться 
загроза загибелі рослин через 
весняні заморозки; покращаться 
умови і зменшаться терміни зби
рання врожаю; покращаться 

умови перезимівлі сільськогоспо
дарських культур і багаторічних 
трав, але не буде забезпечена по
вна яровизація; більш сприятли
вими стануть умови перезимівлі 
шкідників, збудників хвороб рос
лин, бур’янів; ефективним буде 
впровадження пізньостиглих 
сортів (гібридів), які використо
вують збільшені теплові ресурси; 
відновлення і розширення зро
шення.

Економічно вигідним за
вдяки біокліматичному потенці
алу, що зростає, буде заміна су
часних сортів зернових більш 
пізніми, фотосинтезуюча сис
тема яких працює довше, і про
дуктивність агроекосистем під
вищиться. 

Глобальне потепління може 
сприяти значному збільшенню 
можливостей аграрного сектора 
економіки за рахунок погодних 
і кліматичних умов. Але це 
можливо лише в разі карди
нальної адаптації сільськогос
подарського виробництва до 
нових кліматичних умов, синх
ронізованих з темпами їхньої 
зміни. В іншому випадку поте
пління клімату загрожує зрос
танням нестабільності сільгосп
виробництва. Для адаптації 
сільського господарства до мін
ливих умов погоди необхідні 
оцінка умов, які склалися, і мо
делювання агрокліматичних 
ресурсів на перспективу. Одним 
зі шляхів адаптації сільського 
господарства до зміни клімату, 
які не потребують додаткових 
витрат, є оптимізація розмі
щення сільськогосподарських 
культур, перегляд  спеціалізації 
сільгоспвиробництва. 

КАТАСТРОФІЧ-
НИЙ ДОЩ. 
Зливи у пів-
денних регіо-
нах на тлі ви-
соких темпе-
ратур пові-
тря не рятують 
сільске госпо-
дарство від по-
сухи

Відхилення середньої річної температури повітря від норми 
в різних агрокліматичних зонах України, °C
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ЗА УМОВИ ПРОДОВжеННя 
ТеНДеНЦІї ГЛОБАЛЬНИХ 
КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН ЧОРНИЙ 
КОНТИНеНТ МОже НАДОВГО 
ЗАСТРяГТИ У ВІЙНАХ

Обмежені ресурси
До 2030 року половина людства зіткнеться з нестачею води та 
придатних для сільського господарства земель, що може 
спровокувати локальні війни

У 1950-ті мало хто вірив, що 
людство у першій поло
вині нашого століття опи
ниться на порозі міждер

жавних конфліктів через бо
ротьбу за природні ресурси, на
самперед за воду й ґрунти з 
оптимальним зволоженням, 
придатні для ведення сільського 
господарства, від яких залежа
тиме фізичне виживання цілих 
націй. Зростання населення 
земної кулі автоматично збіль
шує навантаження на доступні 
джерела вологи, а зміни клімату 
й глобальне потепління останніх 
десятиліть стали причинами 
масштабніших і триваліших по
сух та сильних повеней, що без
посередньо стосуються якості 
води й ґрунтів.

КОЛИ ВОДИ МАЛО
За даними звіту Організації з 
економічної кооперації та роз -
вит  ку, до 2030 року 47% людства 
житиме в регіонах з обмеженими 
гідроресурсами. Одним зі значу
щих факторів, що мають до цього 
призвести, є глобальне підви
щення температури, через яке на 
окремих територіях почина
ються тривалі посухи й танення 
снігових шапок у горах, які жив
лять річки та інші наземні дже
рела. До 2015 року в найуразли
віших зонах – на Близькому 
Сході, в Африці, Південній Азії та 
Північному Китаї – на понад 3 
млрд людей припадатиме менш 
як 1700 м³ води на особу за рік. 
Спалахи регіональних «водних 
війн» можливі у тих місцевостях, 
де акваторії річок та озер поді
лені між кількома державами.

Прогнозується, що у на
ступні 25 років більшість зброй
них конфліктів Африки виника
тиме внаслідок боротьби за ви
користання й розподіл води. 
Вже зараз видно напруження у 
відносинах між державами, що 
розташовані в басейнах Нілу, 
Нігеру, Вольти й Замбезі. Ніл 
(включно з Білим та Голубим 

Нілом) тече, зокрема, територі
ями Ефіопії, Південного й Пів
нічного Суданів, а також Єгипту. 
Прогнозують, що на 2050-й їхнє 
сумарне населення від нинішніх 
150 млн зросте до 340 млн, що 
інтенсифікує водозабір. Кожна з 
цих держав потребує відповід
них ресурсів для трьох основних 
сфер споживання: інфраструк
тури, аг  рар ного сектору та гідро
енергетики. Поваленню прези
дента Хосні Мубарака під час по
дій Арабської весни 2011 року пе
редувала напруженість у відноси
нах між Єгиптом та Ефіопією, яка 
мало не переросла у воєнний кон
флікт, коли влада Аддис-Абеби 
озвучила проект спорудження 
низки дамб на своїй ділянці ніль
ської акваторії, що різко змен
шило б кількість води, яка потра
пляє на північ. На Півдні Африки 
темою схожої міжнаціональної 
суперечки й каталізатором зі

ткнень є річка Куїто, яка витікає з 
Анголи, тече через Намібію і впа
дає в болота дельти Окаванго в 
Ботсвані. Найбільш уразливими 
щодо боротьби за воду на Чор
ному континенті є його східні кра
їни, як-от Еритрея, Ефіопія, Кенія 
та Сомалі. Тамтешні багаторічні 
посухи, спричинивши голод, по
силили міжплемінну боротьбу за 
доступ до колодязів та призвели 
до збільшення імпорту зброї, яка 
часто стає вирішальним факто
ром у таких суперечках.

Виявлені цього року британ
ськими геологами величезні за
паси підземних вод у районі Са
хари, на жаль, не стануть у та
кій ситуації альтернативою, 
ад  же буріння свердловин за
вглибшки 100–250 м потребує 

масштабних капіталовкладень, 
яких країни Центру та Півночі 
Африки не мають.

Для Індії та Пакистану водне 
питання також є справою підтри
мання хисткого миру. Для обох 
цих ядерних держав у суперечках 
щодо Кашміру, де проходить най
більша блакитна артерія регіо-
 ну – річка Інд, вода відіграє вирі
шальну роль. Від 1960 року там
тешній розподіл водозабору регу
люється Договором про води 
Інду, однак сумнівно, що цей до
кумент зможе нормувати наван
таження на ресурси в умовах про
гнозованого потроєння кількості 
жителів Індії та збільшення вшес
теро населення Пакистану до 
2025-го. Кашмірські льодовики 
мають велике значення у регулю
ванні рівня води в Інді, бо забез
печують половину приток річки, 
а їхнє понаднормове танення, 
спричинене глобальним поте
плінням, призводить не лише до 
зменшення водних запасів, а й до 
інтенсивних повеней із масовими 
людськими жертвами, що їх Па
кистан та Індія востаннє пере
жили 2010 року.

За словами експерта з питань 
Південної Азії Міжнародного 
центру Вудро Вільсона (США) 
Майкла Куґельмана, пакистан
ська економіка цілком залежить 
від текстильної індустрії, що по
ряд із сільським господарством є 
доволі водозатратною. Те саме 
стосується Індії. Щороку на полив 
бавовни обидві країни витрача
ють 2,786 трлн л води з Інду. При
родне або штучне зниження рівня 
води в Інді не лише завдає удару 
по сільському господарству Па
кистану, 90% якого поливають 
саме з цього джерела, а й загро
жує енергетичній галузі. Нині ба
гато хто з пакистанців побою
ється, що Індія, яка контролює те
чію Інду вище, може зневоднити 
їхню країну, зводячи дамби водо
сховищ або використовуючи біль-
 шу частину води для своїх ГЕС. 
Показово, що це питання набуває 

Автор: 
Ганна Трегуб
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ЧЕРГА ДО 
КОЛОДЯЗЯ.
Африка 
десятиліттями 
потерпає від 
нестачі води

яскравого політичного забарв
лення. Наприклад, амір пакис
танської терористичної організа
ції «Жаамат-ут-Дава», відпові
дальної за масштабні вибухи в 
Мумбаї 2008 року, Хафіз Муха
мед Саед звинуватив Делі саме у 
«водному тероризмі».

Африканська та індо-па  кис -
танська моделі водних супере
чок не виняток. Ті самі проблеми 
нині мають країни Центральної 
Азії, які ділять між собою дві най
більші тамтешні блакитні артерії: 
Аму-Дар’ю та Сир-Дар’ю. Ще од

ним потенційно небезпечним ре
гіоном є Афганістан, де змен
шення водних ресурсів через гло
бальні зміни клімату може заго
стрити нинішнє зброй  не проти
стояння місцевих племен і спри
чинити новий виток громадян
ської війни.

ЦІНА ЗеМЛІ
Так само як і вода, придатна для 
сільського господарства земля є 
предметом гострих конфліктів, 
прикладом яких може бути ситуа
ція в Африці. Лише дуже незна

чна частина всієї площі Чорного 
континенту нині безпроблемна 
для ведення сільського господар
ства. Майже третину займають 
пустеля Сахара та прилеглі до неї 
посушливі савани Сахель, де три
ває найактивніше змагання за 
розподіл водних ресурсів. Біль
шість відомих і невідомих афри
канських війн ХХ століття точи
лися за землю. Спочатку йшлося 
про контроль над багатими міне
ральними покладами, ближче до 
нашого часу – над родючими по
ливними ґрунтами. «Земля – це 
осердя практично всього, – кон
статує експерт Інституту розвитку 
сільських місцевостей міста Сі
єтла Робін Нілсен. – Це засоби 
для виживання, влада, статус, 
безпека. Це наймогутніші активи, 
якими може володіти людина».

Геноцид у Руанді, найбільш 
густозаселеній африканській 
країні, на думку дослідників, був 
спричинений конфліктом етніч
них груп за контроль над зем
лею. Практично те саме відбу
лося під час громадянських війн 
в аграрних Сьєрра-Леоне та Лібе
рії. Етнічне протистояння й різа
нина в суданському Дарфурі, те
риторії якого прилягають до са
харських пісків, також позначені 
боротьбою місцевого арабського 
й негроїдного населення за зем-
 лю, яку глобальне потепління 
зробило малородючою. Те саме 
стосується конфліктів у Сомалі, 
Кенії, Нігерії та Уганді.

Доступ до земельних ресур
сів і контроль над ними є ще од
нією підставою для підвищення 
рівня корупції в африканських 
країнах. Від 2004 року, як ска
зано у звіті Міжнародного фонду 
з аграрного розвитку, керівни
цтво п’яти африканських країн – 
Ефіопії, Гани, Мадагаскару, Малі 
та Судану – виділило близько 1 
млн га родючих земель для ви
рощення агропродукції на екс
порт. Немає гарантії, що інші 
африканські держави уникли 
спокуси використати придатні 
для сільського господарства те
риторії не для того, щоб нагоду
вати своїх громадян, а для наси
чення закордонного ринку. 

Прогнозують, що в наступні 
40 років населення Африки сягне 
2 млрд. На думку експертів, за 
продовження глобальних кліма
тичних змін, корупції на вищих 
щаблях влади та гуманітарної 
кризи Чорний континент може  
надовго застрягти у війнах. 
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Автор: 
Джеймс 
Астілл я

кщо стати на верхівці 
Грен  ландського льодови
 ка, стає зрозуміло, чому 
невгамовна сучасна лю

дина так обожнює дикі закутки 
нашої планети. Куди не кинь – 
крига, сформована й виточена 
унікальним союзом стихій. У чи
стому арктичному повітрі можна 
до найдрібніших деталей розди
витися срібні й лазуритово-
блакитні льодяні брили та за
мерзлі вигини, схожі на фантас
тичні замки. Величні глетчери 
впорядковують розгалуження 
криги, спадаючи в напівза
мерзле море.

Верхівка льодовика, оповита 
тишею, зачаєна в тривозі. На
вколо ані поруху вітру, ані звуку 
мотора, ані пташиного крику чи 
найменшого гудіння. Замість 
шуму – його відсутність. Вона 
відчутна як тиск у скронях або 
ж, коли вслýхатись, як примар
ний рев. Для багатьох попере
дніх, як і нинішнього, поколінь 
європейських полярників цей 
крижаний щит є уособленням 
сили природи.

Арктика – один із найменш 
досліджених останніх диких за
кутків планети. Навіть назви її 

морів і річок, часто величезних, 
мало кому відомі. Сибірські Єні
сей і Лена, наприклад, повновод
ніші за Міссісіпі чи Ніл. Най
більший у світі острів Гренлан
дія вшестеро перевищує площею 
Німеччину, але населення його 
становить лише 57 тис. осіб, зде
більшого ескімосів, що розпоро
шені по малесеньких прибереж
них поселеннях. Зага    лом Арк
тику, що постягається вздовж 
Північного полярного кола й 
охоплює вузьку смугу дещо пів
денніше (див. карту), населя
ють менш ніж 4 млн людей. 
Близько половини живе у кіль
кох похмурих містах Росії на 
кшталт Мурманська чи Мага
дана. На решті території, зо
крема в Сибіру, на півночі 
Аляски й Канади, у Гренландії та 
на півночі Скандинавії, людей 
майже немає. Однак цю землю 
аж ніяк не назвеш незай  маною.

ПОВНИЙ УПеРеД
На світовій карті температур, де 
їх зміни позначено певними ко
льорами, Арктика шкварчить 
темно-червоним. Посилення 
тепла в регіоні від 1951 року 
майже вдвічі перевищує серед

ній світовий показник. За цей 
період у Гренландії відповідна 
цифра збільшилася на 1,5 °C, а 
загалом по земній кулі на 
0,7 °C, і різниця продовжує 
зростати. Підняття планетарної 
температури на 2°C, якого, 
схоже, не уникнути через поміт
ніші масштаби викидів парни
кових газів, зумовить арктичне 
потепління на 3–6 °C.

Зменшилися замалим не всі 
льодовики Арктики. Площа її 
землі, вкритої снігом на початку 
літа, скоротилася приблизно на 
25% від 1966 року. Але найбіль
ших змін зазнав Північний  
Льодовитий океан. Упродовж 
1970-х–1990-х площі багаторіч
ної дрейфуючої криги втрачали 
майже по 8% кожного десяти
ліття. У 2007-му арктичний 
морський лід тріснув і розта-   
нув до мінімальних літніх 4,3 
млн км2 або близько половини 
середньої літньої площі тамтеш
ньої морської закрижанілості в 
1960-х, не дотягнувши до попе
реднього мінімуму, який спосте
рігали 2005 року, на 24%. Тоді, 
вперше на людській пам’яті, 
Північно-Західний морський 
прохід через канадський Арк

Північ тане

Арктика нагрівається удвічі швидше за решту планети. 
Зменшення крижаного покриву Землі не лише уможливлює 
доступ до цінних мінералів та нових морських шляхів, а й несе 
фатальні небезпеки
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Потепління в Арк-
тиці від 1951 року 

майже вдвічі пере-
вищує середній сві-

товий показник

Зростання плане-
тарної темпера-

тури на 

2 °C, 
якого не уникнути 
через збільшення 

викидів парникових 
газів, зумовить поте-

пління в регіоні на 

3–6 °C

Площа арктичної 
землі, вкритої сні-

гом на початку 
літа, зменшилася 

майже на 

25% 
порівняно з 1966 

роком

СКОРОЧеННя ПЛОЩІ 
МОРСЬКОї КРИГИ МОже 
ВИяВИТИСя 
ПРОДУКТИВНИМ, ХОЧА ЗА 
Це ДОВеДеТЬСя ЗАПЛАТИТИ 
ВеЛИЧеЗНУ ЦІНУ

тичний архіпелаг із 36 тис. ост
ровів було не скуто.

Намагаючись знайти цьому 
пояснення, науковці виявили, 
що 2007 року стався збіг усіх 
природних змін, зокрема теплої 
погоди, безхмарного неба й те
плих течій, який і посилив се
зонне скресання. Проте торік та
кого збігу не зафіксували: мете
орологічні умови були абсо
лютно звичні для Арктики. І 
все-таки площа морської криги 
скоротилася майже так само, як 
2007-го.

Щодо основної причини по
тепління серйозних сумнівів не
має. В Арктиці, як і будь-де, воно 
є результатом примноження ви
кидів у атмосферу парникових 
газів, здебільшого вуглекислого 
газу внаслідок згорання викоп
ного палива. Оскільки атмо -
сфера відбиває менше сонячної 
енергії, стає тепліше. Це фізич
ний ефект, передбачений у 1896 
році шведським ученим Сванте 
Арреніусом. Але чому в Арктиці 
це стається швидше, ніж деінде?

Насамперед варто пам’я  тати, 
наскільки цей регіон чутливий 
до змін температури через своє 
розташування. В обох півкулях 
кліматичні системи переміщу
ють тепло від екватора, вкритого 
парою, до замерзлого полюса. 
Але на Півночі відповідний об
мін значно продуктивніший. 
Частково річ у тому, що висо
ченні гірські хребти Європи, Азії 
та Америки стимулюють змішу
вання теплих і холодних фрон
тів майже так само, як велике 
каміння змішує воду в струмку, 
а в охопленій південними мо
рями Антарктиці такий процес 
відбувається значно пасивніше.

Маси суходолу, що оточують 
Арктику, теж не дають змоги 
океанським течіям омивати її на 
кшталт Антарктики. Натомість 
останні рухаються з Півночі на 
Південь і навпаки між масивами 
арктичної суші, здійснюючи ве
личезний обмін холодної і те
плої води: Тихий океан влива
ється крізь Берингову протоку 
між Сибіром і Аляскою, а Атлан
тичний проходить через про
току Фрама між Гренландією та 
норвезьким архіпелагом Сваль
бар (Шпіцберген).

Відтак середньорічна темпе
ратура в найпівнічнішій точці 
суходолу й морі зберігається на 
досить високій позначці -15 °C; 
на решті суші вона ближча до 

температури танення впродовж 
більшої частини року. Відтак на
віть помірне потепління може 
спричинити серйозні наслідки 
для екосистем регіону. Антарк
тика теж нагрівається, та ос -
кільки нині середньорічна тем
пература там становить -57 °C, 
ми переживемо ще не одне спе
котне літо, перш ніж наслідки 
стануть для неї відчутними.

еФеКТ АЛЬБеДО
Пришвидшенню арктичного по
тепління, схоже, частково спри-
 яє і активне змішування пові
тряних фронтів, що рухаються з 
півночі та півдня. Вітри, які 
дмуть у північному напрямку, 
несуть забруднювачі, зокрема 
кіптяву з європейських і азій
ських димарів, яка осідає на сніг, 
сприяючи підвищенню темпера
тур. За останні десятиліття спо
стерігається і збільшення вмісту 
ртуті, яка виділяється під час 
спалювання вугілля, у тканинах 
білуг, моржів та білих ведмедів, 
якими харчується місцеве насе
лення. Це теж один із факторів, 
через який природа Арктики 
вже не є первісною.

Однак основна причина 
змін арктичного клімату поля
гає в ефекті нагрівання, викли
каному тим, що світлий сніг і 
крига поступаються місцем 
темній землі чи воді. Адже чор
ніші поверхні вбирають більше 
тепла, ніж білі, суходіл нагріва
ється, розтоплюючи ще поміт

ніші маси снігу та криги, а від
так залишаючи численніші 
темні плями ґрунту й вологи, – 
і так далі. Цей процес, відомий 
як ефект альбедо, схоже, по
тужніший, ніж переважно очі
кували науковці. Більшість мо
делей зміни клімату прогнозу
вали, що Північний Льодови
тий океан мав би цілком звіль
нитися від криги до кінця цього 
століття, однак аналітичний 
звіт, опублікований 2009 року  
в рецензованому науковому  
виданні Geophysical Research 

Letters, припускає, що це може 
статись уже 2037-го. Дехто вва
жає, що крига звідти зникне ще 
раніше.

Наслідки змін переоцінити 
важко. Світ, мабуть, не бачив 
таких масштабних зрушень у 
довкіллі від часів масової ви
рубки американських пущ ХІХ 
століття чи китайських та за
хідноєвропейських пралісів за 
тисячу років до того. Нинішні 
перетворення матимуть руй
нівні наслідки для арктичної 
екосистеми.

Танення товстої стародав
ньої криги зумовлює ерозію уз -
бережжя; деякі частини Аляски 
розмиваються зі швидкістю 14 м 
за рік. Так зникають характерні 
екологічні ніші, наприклад 
озера талої води в багаторічній 
мерзлоті. Деякі суто арктичні 
види, най  імовірніше, вимруть 
через скорочення їхніх ареалів 
та наплив південніших конку
рентів, а інші процвітатимуть. 
Уже тепер помітно ранні ознаки 
такого біологічного зсуву. За ви
живання борються чимало арк
тичних видів, зокрема білий 
ведмідь, а до сіток риболовів по
трапляють незвичні для цього 
регіону риби, як-то атлантична 
скумбрія чи тріска. Але наслідки 
зміни арктичного клімату да
дуться взнаки у значно більших 
масштабах.

Скресання морської криги 
не вплине на рівень Світового 
океану, бо її плавучі брили й так 
витісняють об’єм морської води, 
що відповідає її масі, чого не 
скажеш про танення льодови
ків, а вони руйнуються з вели
чезною швидкістю. За різними 
оцінками, Гренландський льо
довик щороку втрачає 200 гіга
тонн криги, чого було б достат
ньо, аби забезпечити прісною 
водою мільярд людей. Таку саму 
кількість льоду гублять загалом 
менші крижані шапки й глет
чери Арктики. До того, як це 
стало зрозуміло, Міжнародна 
група експертів з питань змін 
клімату (МГЕЗК) прогнозувала, 
що рівень моря в цьому столітті 
підвищиться на 59 см, та з 
огляду на теперішні зміни тем
ператур на півночі панує думка, 
що передбачення були надто 
скромними.

Ще дужче екологи бояться 
можливого впливу потоків талої 
арктичної води на «всемогутню» 
циркуляцію Світового океану, 
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тобто на обмін теплими тропіч
ними й холодними полярними 
масами. Такі зміни вже були в 
історії Землі, – за останніх 60 
тис. років вони траплялися що
найменше сім разів, – тож на 
них варто звернути увагу. Але, за 
останніми даними, цій ката
строфі можна запобігти. Крім 
того, зростає загроза викидання 
великої кількості вуглекислого 
газу й метану в атмосферу вна
слідок танення багаторічної арк
тичної мерзлоти. Таке вже теж 
траплялося близько 55 млн ро
ків тому. Тоді за кілька тисячо
літь світова температура підви
щилася на 5°C.

Обмежити ці ризики склад-
 но, хоча вони, найімовірніше, 
незначні. Багато в чому ці зміни, 
зокрема швидкість танення сні-
 гу і зменшення площ льодови
ків, досі не виходять за межі іс
торичних змін клімату. Однак 
достеменно відомо, що перетво
рення, викликані діяльністю 
людини, безпрецедентні, хоча 
ніхто не знає, наскільки далеко 
й швидко вони заведуть. Тим, 
хто затято не зважає на ризики, 
варто знати, що реальні процеси 
вже випередили навіть песиміс
тичні прогнози щодо поте
пління в Арктиці.

БАГАТСТВА ПІВНОЧІ
Розмерзання Півночі може 
призвести до спустошення в 
довгостроковій перспективі. Та 
хоч як це парадоксально, наразі 
арктичні види, як і люди, котрі 
викликають цей процес, тільки 
виграють від нього. Услід за 
морською кригою можуть зник
нути останні ескімоські куль
тури, але нині вже й так майже 
ніхто не живе в іглу. До того ж 
велике танення криги збагатить 
чимало осіб.

Замерзла тундра відступає 
далі в північному напрямку, тож 
великі арктичні простори ста
нуть придатні для сільського 
господарства. Більш рання весна 
в Арктиці може збільшити уро
жайність на 25%, а це дасть 
змогу гренландцям вирощувати 
більше, аніж мізерні 100 тонн 
картоплі, як нині. Крім того, 
з’явиться доступ до значно біль
шої кількості цінних матеріалів. 
Арктика вже є багатим джере
лом мінералів, зокрема цинку на 
Алясці, золота в Канаді, заліза у 
Швеції та нікелю в Росії, і їх там 
залишається ще доволі.

Крім того, в цих широтах на
певне багато нафти й газу. Зараз 
видають ліцензії на георозвідку 
в регіоні, зокрема у США, Ка
наді, Гренландії, Норвегії та Ро
сії. 18 квітня ExxonMobil оста
точно погодила пункти домов
леності з «Роснефтью», за якою 
західна компанія інвестує до 
$500 млрд у розробку морських 
покладів, зокрема в Карському 
морі. Нафтовидобувні концерни 
неохоче про це говорять, але та
кий розвиток подій вказує на ще 

один позитивний наслідок та
нення криги. Кліматичні зміни, 
зумовлені згоранням викопного 
палива, дадуть змогу видобувати 
й спалювати більше вуглеводне
вої сировини.

Нова арктична промисло
вість не з’явиться відразу. На 
Півночі все ще залишається 
вельми багато морської криги, 
через яку працювати там винят
ково важко й дорого, а цілодо
бова полярна ніч узимку й арк
тичні циклони ще дужче усклад
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океані скорочува-

лися майже на 

8% 
за десятиліття
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Гренландський 
льодовик щороку 
втрачає 200 гіга-
тонн криги, чого 

було б достатньо, 
щоб забезпечити 
прісною водою 

1 млрд 
осіб

нюють завдання. Більшість ни
нішніх розвідок навряд чи за
кінчаться видобутком покладів 
упродовж уже наступного деся
тиліття. Це станеться з часом. 
Ціна такого промислу надзви
чайно висока, й нафтовидобувні 
компанії та уряди тамтешніх 
країн готові її заплатити. Неза
довго до оголошення угоди між 
ExxonMobil та «Роснефтью», 
Владімір Путін повідомив про 
наміри зробити видобуток енер
гоносіїв на російських морських 
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шельфах значно привабливі
шим для іноземних інвесторів. 
«Шельфові поклади, насампе
ред в Арктиці, без перебіль
шення є нашим стратегічним 
резервом на ХХІ століття», – 
сказав він.

Половину нинішнього сто
ліття Арктика, як найкоротший 
маршрут між Росією та Амери
кою, була найімовірнішим по
лем ядерної війни, а дехто вба
чає початки можливого кон
флікту і в сьогоденні. Побою
вання викликають Росія і Ка
нада, які займають більше арк
тичної площі, порівняно з ін
шими країнами, адже цей регіон 
викликає в обох потужні націо
нальні сентименти. З огляду на 
нове значення своїх північних 
територій деякі з восьми арк
тичних країн скромно їх ремілі
таризують. 2009 року Норвегія 
перемістила військово-команд -
ний центр до арктичного міста 
Рейтана. РФ проводить заміну й 
модернізацію своїх шести атом
них криголамів, які в принципі 
належать до цивільної інфра
структури, хоча й не без елемен
тів безпеки. Однак The Eco -
nomist припускає, що побою
вання з приводу конфлікту на
вколо Арктики, як і клімату, пе
ребільшені.

Арктика не є terra nullius, або 
нічийною землею. На відміну 
від Антарктики, відносини до
вкола якої регулює Антарктич
ний договір, більшість її демар
кована. Серед півдюжини тери
торіальних конфліктів у регіоні 
найбільшою, мабуть, є супе-
речка між США і Канадою щодо 
статусу Північно-Західного про
ходу. Вони не розв’яжуть війни, 
а більшість держав, чиї території 
охоплюють арктичні зони, є чле
нами НАТО.

Окрім збагачення групи 
країн, які отримають більше ре
сурсів, скресання Арктики ма
тиме й інші стратегічні на
слідки. Одним із очевидних, по
тенційно «підривних» серед 
них буде поява нових торгових 
маршрутів. Судноплавний шлях 
через Північно-Східний прохід 
уздовж сибірського узбережжя, 
який росіяни й моряки назива
ють Північним морським шля
хом, скорочує відстань між За
хідною Європою та Східною 
Азією приблизно на третину. 
Тепер він відкритий чотири-
п’ять місяців у році, й рух на 

ньому пожвавлюється. 2010-го 
ним ходили тільки чотири 
судна; торік в обох напрямках – 
34, зокрема танкери, рефриже
ратори з рибою і навіть круїз
ний лайнер.

Великі азійські експортери, 
такі як Китай, Японія і Пів
денна Корея, вже інвестують у 
будівництво флоту, що зможе 
курсувати в закрижанілих во
дах, або окреслюють такі плани. 
Тут є подвійна перевага для Ро
сії, яка має амбітні сподівання 
на розробку морського кори
дору з перевалочними пунк
тами та іншими елементами 
інфраструктури. Це сприятиме 
швидшій доставці арктичних 
ресурсів до ринку, а також ди
версифікації економіки РФ, за
лежної від експорту енергоре
сурсів, за рахунок дедалі більш 
конкурентоспроможного Пів
нічного морського шляху.

Така перспектива несе в собі 
ризики виникнення конфліктів, 
якщо не воєн, і потребуватиме 
регулювання. Те, що добре для 
Росії, може виявитися поганим 
для Єгипту, який торік отримав 
понад $5 млрд прибутку від Су
ецького каналу, альтернатив
ного маршруту між Сходом і За
ходом. Тож добре, що надії по
дає регіональна група «Арк
тична рада». Перебуваючи під 
скандинавським керівництвом 
упродовж останніх п’яти років, 
вона ініціювала активну спів -
працю в Арктиці, зокрема нау
кові дослідження, складання 
карт і розробку ресурсів.

Але як примирити загрози 
довкіллю внаслідок танення 
арктичної криги з економіч
ними можливостями, які воно 
обіцяє? Скорочення морської 
льодяної площі є таким самим 
результатом людської діяль
ності, як переорювання прерій, і 
він може виявитися не менш 
продуктивним, хоча за це дове
деться заплатити величезну 
ціну. Унікальні екосистеми, як і, 
мабуть, чимало видів, зникнуть 
у вирі кліматичних змін. Спри
чинені забрудненням довкілля, 
вони приховують у собі ризики 
для цілого світу. Така Арктика, 
що вже не є неймовірно далекою 
і недоступною, раптом стала мо
гутнім символом епохи пану
вання людини. 
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В
ід часів останнього вели
кого льодовикого періоду 
(закінчився близько 10 
тис. років до н. е.), за яким 

настав сприятливий для існу
вання людини голоцен, у якому 
ми й живемо сьогодні, планета 
пройшла крізь не одну фазу епо

хальних кліматичних змін, що 
безпосередньо впливали на 
людську життєдіяльність (див. 
«Кліматичні коливання в 
епоху голоцену»). Клімат є 
одним із найважливіших чинни
ків формування нашого навко
лишнього середовища. Він ви
значає не тільки характер ланд
шафту, рослинний і тваринний 
світ, а й можливості розвитку 
сільського господарства, демо
графічний стан та міграції цілих 
народів. Його глобальні зміни 
нерідко супро воджувалися під
несеннями й занепадами цілих 

етносів, держав і цивілізацій, за
гостренням боротьби за ресурси, 
поширенням різних девіантних 
явищ, таких як голод чи епіде
мії.

Планетарні кліматичні ко
ливання впродовж 12 тис. років 
варіювалися від 0,5 ºС до 2 ºС 
угору й униз по температурній 
кривій. Ці, здавалося б, незначні 
зміни середньої температури 
земної кулі оберталися ката
строфічними наслідками. Ска
жімо, похолодання на 0,5 ºС на 
регіональному кліматичниму 
рівні виявилось у зниженні тем

За всю історію голоцену 
кліматичні умови 
неодноразово змінювалися, 
безпосередньо впливаючи 
на людську життєдіяльність

Автор: 
Олександр 

Пагіря
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КРИЖАНА 
ДОБА. 
Прогулянки 
замерзлою 
лагуною 
Венеції були 
звичним 
явищем 
нового часу 

ператури на 8–10 ºС і спричи
няло інші природні екстремуми.

Серед теорій впливу клімату 
на життєдіяльність людства є 
така, згідно з котрою періоди 
похолодання мобілізували його 
сили, вміння й навички для по
долання несприятливих погод
них умов. Саме на ці відтинки 
часу зазвичай припадали епохи 
становлення й розквіту імперій, 
централізації держав, відбувався 
технологічний і науковий про
рив тощо. Водночас теплі пері
оди сприяли мораль  но-психоло
гічній релаксації народів, техно

логічному застоєві, посла
бленню державних організмів та 
їх дезінтеграції. Попри певну 
формальність цієї концепції клі
матичного детермінізму, не 
варто відкидати природного 
складника в історії розвитку 
людських цивілізацій. Найчас
тіше клімат виступав одним із 
небагатьох чинників, таким собі 
натуральним імпульсом, який у 
комплексі з іншими підштовху
вав до певних суспільних змін.

еКСТРеМУМИ ТА МІГРАЦІї
Цивілізації зародилися саме в 
умовах холодного періоду, який 
припав на 4 тис. до н.е., активі
зувавши державотворчі процеси 
в Єгипті, Месопотамії та Індії. 
Стародавні суспільства за допо
могою держави могли краще 
дати собі раду із природними 
стихіями, спорудивши складні 
іригаційні системи на базі вели
ких річок для зрошування полів 
і налагодивши систему поста
чання, ніж розрізнені племена.

У господарському відно
шенні людина довгий час була 
тотально залежною від природ-
но-кліма  тичних умов, зокрема 
від сезонних температурних ко
ливань та рівня зволоження 
ґрунтів. Природний чинник був 
визначальним у розвитку сіль
ського господарства (основи еко
номіки аж до ХІХ століття), 
впливаючи на соціальну й полі
тичну стабільність, демографічні 
показники. Неврожаї, зумовлені 
при родно-метеорологічними 
змі нами, спричиняли голод, спа
лахи епідемій, скорочення наро
джуваності й навіть політичні ка
таклізми (повстання, завору
шення, громадянські війни та ре
волюції) тощо.

Приміром, за стародавньої 
доби кліматичні екстремуми 
призводили до міграцій цілих 
народів, що були змушені поки
дати свої насиджені території че
рез неврожаї та голод у пошуках 
ресурсів для виживання. У пе
ріод між 3100 і 500 роками до н. 
е. історики зафіксували 15 вели
ких переселень племен і народів, 
викликаних погіршенням кліма
тичних умов, із них 13 – глобаль
ним похолоданням і два – гло
бальним потеплінням. Тут мо
жемо згадати й відоме арійське 
нашестя на півострів Індостан із 
посушливої Центральної Азії, 
яке знищило розвинену індо-
хараппську цивілізацію і дало 

старт індоєвропейським наро
дам, і дорійське вторгнення на 
Крит, що поклало край міной
ській культурі, й розселення фі
нікійців у Середземномор’ї та 
етрусків у Італії, і навіть староза
повітні блукання євреїв Єгиптом 
у пошуках спасіння (родючих зе
мель). Звичайно, кліматичний 
чинник був тут не єдиним, однак 
відігравав функцію своєрідного 
спускового механізму переселен
ських процесів.

Зрештою, саме зі значною 
аридизацією (посушенням) клі
мату в середині ІІ – першій по
ловині І тисячоліття до н. е., зу
мовленою глобальним похоло
данням, історики пов’язують по
яву номадичних (кочових) сус
пільств, які заполонили до по
чатку нової ери чи не весь Євра
зійський континент. Централь
ноазійські степи довгий час були 
таким собі казаном, який ви
плеснув на поверхню історії 
кілька дюжин войовничих ман
дрівних народів. За спостере
женням кліматологів, це одне з 
«найчутливіших» місць на пла
неті, де навіть незначні коли
вання середньої глобальної тем
ператури спричиняють справ
жній «кліматичний колапс».

У І столітті до н.е. розпоча
лося потепління, яке тривало з 
невеликими перервами до по
чатку ІІ-го й увійшло в історію 
як римський кліматичний опти
мум. У цей період середня тем
пература планети й метеороло
гічні умови були дуже подіб-
ними до сучасних.

Обмеження ресурсів і підви
щення агресивності так званих 
варварських племен унаслідок 
різкого похолодання ІІІ–VIII 
сторіччя призвели до падіння 
Римської імперії (476 рік) і Ве
ликого переселення народів. 
Останнє тривало до початку ІХ 
століття, яке ознаменувалося 
настанням нової фази в історії 
клімату – малого середньовіч
ного оптимуму, що тривав до 
XIII століття. Покращення 
природно-кліматичних умов у 
бік потепління, краще зволо
ження ґрунтів сприяли нормалі
зації соціально-економічного 
укладу життя Європи та посту
повому осіданню переселенців.

Хвилеподібно глобальне по
тепління зміщувалося з північ
ного заходу на південний схід, 
досягнувши максимуму в Грен
ландії в Х, Ісландії – у XII, Нідер
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ландах – у XIII й дійшовши до 
Східної Європи у XIV столітті. 
XIII-те відтак стало «золотим» 
часом для західноєвропейського 
землеробства, сприятливим для 
розвитку феодальних відносин і 
демографічного зростання. За 
свідченням хроністів, такі тепло
любні рослини, як виноград, 
оливи, гранат та інжир тоді виро
щували навіть у нижній течії 
Рейну, а Англія серйозно розмір
ковувала над планами збіль
шення площ під виноградники. 
У Південному Ельзасі дерева уза
галі не скидали листя на зиму, а в 
грудні дозрівала полуниця. Хоча 
в цей час також були спекотні та 
сухі літа, які приносили низькі 
врожаї та голод, одначе загалом 
IX–XIII століття фахівці вважа
ють доволі добрим періодом для 
розвитку економіки. Малий се
редньовічний оптимум наклався 
й на політичну карту Європи, 
сприяючи децентралізації вели
ких феодальних держав та їх
ньому вступові у тривалу епоху 
політичної роздробленості.

ЗАМеРЗЛИЙ ЧАС
Початок ХIV століття ознамену
вався різким похолоданням на 
всій планеті, що з невеликими 
перервами (по кілька десяти
літь) тривало аж до 1860-х років 
й увійшло в історію як малий 
льодовиковий період (МЛП). Та
кою назвою ця переломна в істо
рії людства епоха завдячує вияв
леному науковцями фактові по
мітного розширення контурів 
льодовиків (зокрема альпій
ських у Європі) в часи пізнього 
середньовіччя та нового часу. В 
межах цієї тривалої доби гло
бального похолодання виділя
ють фази звичайних МЛП, ко
роткотривалих потеплінь і гіпер-
МЛП. Найсуворіший клімат 
упродовж цього часу був у 1580–
1630-х та 1815–1860-х роках.

Окрім найбільшого від по
чатку нової ери наступу зледе

ніння, у Європі спостерігалися 
сніжні й холодні зими, коли за
мерзали Балтійське, Чорне й 
Адріатичне моря, а лід не сходив 
на Мозелі, Темзі, Рейні, Дунаї й 
подекуди у Венеції впродовж чо
тирьох місяців. Ісландія потер
пала від атак атлантичних «гі
гантів» і була змушена через ка
тастрофічний вплив холоду зро
бити ставку на рибальство за
мість сільського господарства. 
Сильно занепали морські торго
вельні комунікації.

У цей період нерідко трапля
лися травневі заморозки й черв
неві снігопади, які разом із зага
лом вогкими літами призводили 
до частих падінь урожаїв, поши

рення голоду й епідемій. Осо
бливо великий продовольчий 
дефіцит спостерігався в Європі у 
1314–1316 роках, коли внаслідок 
складних кліматичних умов 
стрімко зросла смертність і по
дорожчав хліб. Зумовлений при
родними чинниками голод не
рідко ставав причиною соціаль
них заворушень, повстань і бун
тів, а також зростання побуто
вого бандитизму.

Хоча пандемія «чорної смер    -
 ті» (чуми) в 1347–1351 роках, 
яка забрала життя майже тре
тини європейців, не була викли
кана суто кліматичними фак -
торами, однак, за спостережен
нями дослідників, саме тривалі 
паводки у Східному Китаї в 
1340-х, внаслідок яких загинуло 
8 млн тамтешнього населення, 

могли стати природним збудни
ком цієї смертоносної хвороби, 
що дісталася до Європи через 
Шовковий шлях і середземно
морських торгівців.

Незначне потепління, яке на
стало після першої фази МЛП, у 
1360–1390-х роках, окрім м’як-
ших зим і спекотних літ, прине
сло на континент також 17 зафік
сованих істориками посух.

XV століття в німецькій літе
ратурі називають епохою запус
тіння (Wüstungen), бо страшні 
морози й суворі зими призвели 
тоді до вимирання, за різними 
оцінками, від 20 до% 60% жите
лів сіл у Центральній та Північ
ній Європі. Внаслідок зледе
ніння Балтики й Адріатики до 
воєнного мистецтва тієї доби 
ввійшла практика боїв на кри
жаних полях. Зокрема, в листо
паді 1495 року московський цар 
Іван ІІІ намагався взяти швед
ську фортецю Виборг, штурму
ючи її із замерзлої затоки. Вод
ночас північні купці пристосува
лися до складних кліматичних 
умов, пересідаючи взимку з ко
раблів на сани. У повсякденне 
життя європейців малого льодо
викового періоду міцно ввійшло 
проведення ярмарків, карнава
лів та спортивних змагань на 
скутих морозом річках.

В економічному плані XV 
століття було одним із найбільш 
катастрофічних в історії: 40 зі 
100 років були неврожайними, 
тобто голодними, причому 
впродовж 15 з них збіжжя вза
галі не визрівало. Суворішання 
клімату й загострення боротьби 
за ресурси стали чинниками 
згортання феодальної роздроб-
леності й посилення процесів 
політичної централізації країн 
Європи. Для протидії природ
ним лихам необхідна була міцна 
й сильна державна влада, яка 
кристалізувалась у пізньому се
редньовіччі в абсолютистських 
монархіях.

Одноосібні володарі, на від
міну від користолюбних феода
лів, для підтримання опікун
ського реноме почали системно 
боротися з голодом, вживаючи 
різноманітних заходів для його 
подолання. Ті, хто не міг із цим 
упоратися, ставали цапами-
відбу вайлами. Зокрема, така 
доля спіткала московського 
царя Боріса Ґодунова на початку 
XVII століття, на правління 
якого припали аж чотири по

Кліматичні коливання в епоху голоцену

10                                8                                  6                                 4                                 2                                  0

Се
ре

дн
я 

те
м

пе
ра

ту
ра

 (°
C)

За даними Chri�ian D. Schönwiese. Klimaanderungen: Daten, Analysen, Prognosen. – Berlin, 1995

Років до сучасності (×1000)Кінець останнього 
льодовикового 
періоду

Песимум доби Великого 
переселення народів

17

16

15

14

13

17

16

15

14

13

12

11

10

Кліматичні оптимуми 
в голоцені

Римський 
кліматичний 
оптимум

Середньовічний 
кліматичний 
оптимум

Малий 
льодовиковий 
період

Глобальне 
потепління

ОБМежеННя жИТТЄВИХ 
РеСУРСІВ ПЛеМеН ВАРВАРІВ, 
СПРИЧИНеНе 
ПОХОЛОДАННяМ, ПРИЗВеЛО 
ДО ПАДІННя РИМСЬКОї 
ІМПеРІї ТА ДО ВеЛИКОГО 
ПеРеСеЛеННя НАРОДІВ

40|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 29 (246) 20 – 26.07.2012

ТЕМА НоМЕРА|зміни клімату



Парниковий ефект
Вплив збільшення вмісту вуглекислого газу в атмосфері на глобальне потепління (за останні 150 років)
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Коливання середньої глобальної температури 
(поверхня суші та моря)

Сонячні цикли

Вміст CO²

спіль неврожайні роки, ставши 
природним каталізатором «сму-
 ти» в історії Московії.

РеВОЛЮЦІЙНИЙ ЗБУДНИК
Короткотривалий період спекот
них 1635–1639 років, що настав 
після фази гіпер-МЛП (1580–
1630), не тільки дав добрі врожаї, 
а й призвів до зниження рівня рі
чок у Європі та зараження вод 
дизентерією, щó своєю чергою 
спровокувало епідемії та високу 
дитячу смертність.

Перше десятиліття 1640-х 
виявилося холоднішим. Його су
ворі зими були особливо показо
вими у сенсі впливу клімату на 
соціально-політичну картину 
Старого світу. За свідченнями іс
ториків, викликаний несприят
ливими природними умовами 
неврожай та різке зростання цін 
на пшеницю у 1648–1650 роках 
загострили народне невдово
лення відразу в кількох європей
ських країнах, і це вилилось у 
хвилі революцій в Україні, Ні
дерландах, Франції, Неаполі, Ка
талонії, Португалії та Англії. 
Звичайно, всі ці події не мають 
спільного метеорологічного зна
менника, а неврожаї та подо
рожчання траплялись і раніше, 
не призводячи до якихось полі
тичних наслідків. Однак саме в 
цей час кліматичні чинники на
клалися на комплекс інших – 
соціального, політичного, націо
нального, релігійного та еконо
мічного характеру, давши на
самкінець революційний сплеск.

Палеокліматолог Емманю
ель Ле Руа Ладюрі виводить аг
рометеорологічне коріння Вели
кої французької революції 1789 
року, революції 1830-го та євро
пейської Весни народів 1848–
1849 років, розглядаючи вплив 

клімату на врожайність і рівень 
цін на хліб як певні індикатори 
народного невдоволення та 
«спускові важелі» заворушень.

Кінець XVII століття, що був 
позначений так званим пізнім мі
німумом Маундера (періодом по
холодання, котрий спричинило 
зниження сонячної активності), 
особливо запам’ятався в історії 
Європи голодними й холодними 
1693–1694 роками у Франції та 
1697-м у Скандинавії, Шотландії і 
Фінляндії. В останній кількість 
населення скоротилася майже на 
20%, а у Франції людські втрати 
становили 1,3 млн. осіб.

Однак справжня природна 
аномалія трапилася в 1708–1709 
роках. Тоді наступила «велика 
зима», яку можна спостерігати 

лише раз на 500 років. Різкість 
похолодання вражаюча – се
редня температура в Європі тоді 
знизилася відразу на 3 ºС, на 
південь насунулася хвиля арк
тичного полярного вітру з тем
пературою -20 ºС і швидкістю 
40 км/год. Окрім знищення зер
нових, оливкових і виноградни
ків, подорожчання продоволь
ства, замерзлих річок на півдні 
Європи та високої смертності 
населення, вона також відіграла 
одну із ключових ролей в істо
ричних подіях, які відбувалися 
на території України. Арктич
ний холод упродовж кількох мі
сяців винищив практично поло
вину шведської армії Карла XII 
під час перебування в Україні, 

що, зрештою, і визначило її по
разку разом з українськими вій
ськами Івана Мазепи в Полтав
ській битві у червні 1709 року.

СТРІМКе ПОТеПЛІННя
Зменшення площ глетчерів, а з 
ним і закінчення малого льодо
викового періоду спричинили 
теплі літа й менш сніжні зими, 
які настали у другій половині 
ХІХ століття. У цей період із 
розвитком комунікацій, міжна
родної торгівлі та системи по
стачання остаточно відійшла в 
минуле асоціація між «зерном» 
і «бунтом». Надалі заворушен-
 ня та революційні ситуації не 
мали нічого спільного з агро
кліматичними коливаннями, за 
винятком хіба що холодної 
зими 1916–1917 років, яка смер
тельно уразила на третьому 
році війни економічно слабку 
імперію Романових.

Глобальне потепління (а зго
дом і парниковий ефект, який 
його підсилює) настало після 
1896 року, а особливо від 1911-го, 
і триває до сьогодні. Упродовж 
десятиліть середня планетарна 
температура збільшувалась в 
арифметичній прогресії в 1911–
1920, 1921–1930 та 1931–1940 ро
ках. У цей час людство зіткну
лося з додатковою раніше незна
ною теплотою, що не була схожа 
на наслідок метеорологічних ко
ливань попередніх століть.

У 1931–1950 роках настав 
кліматичний оптимум, якого, 
однак, до кінця не відчули на 
планеті через Другу світову ві
йну. Впродовж цього періоду 
було лише три «великі зими», 
дві з яких безпосередньо впли
нули на історію. Йдеться про су
вору зиму 1939–1940 років, яка 
стала на заваді радянському 
вторгненню до Фінляндії, та 
1941–1942-го, в якій «генерал 
мороз» уже виступив на боці 
Червоної армії проти Вермахту.

Глобальне потепління 
стало найочевиднішим напри
кінці ХХ століття. У 1988, 1989, 
1990 роках було зафіксовано 
справжні стрибки температур 
зими, весни, літа й усього року, 
а 1990-ті стали найтеплішими 
за все ХХ століття. На початку 
ХХІ-го кульмінацією цих про
цесів стали спекотні літа 2003, 
2006 та 2010 років середня 
температура яких була найви
щою за всю погодну історію 
планети. 

«ВеЛИКА ЗИМА» 1708–1709 
РОКІВ ЗУМОВИЛА ПОРАЗКУ 
ШВеДСЬКИХ ТА УКРАїНСЬКИХ 
ВІЙСЬК У ПОЛТАВСЬКІЙ БИТВІ
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Вплив на 
життя планети 
Земля 
нині такий 
великий, що 
голоцен уже 
відійшов у 
минуле й 
почалася нова 
окрема епоха 
– антропоцен

Граничні 
умови
Дедалі популярнішою стає ідея про 
всепланетні екологічні межі, перейти 
які людство може лише на власні 
страх і ризик

Р
озтягніть пружину й відпус
тіть, і вона знову згорнеться 
кільцями. Тягніть сильніше 
і сильніше, а вона все скру

чуватиметься назад, аж доки рап
том не перестане. Те, що раніше 
було пружиною, тепер безформ
ний шматок покрученого дроту. 
Ось як, якщо коротко, багато вче
них бачать похмуре майбутнє 
Землі, якщо її системи розтягу
вати так, як ту нещасну пружину.

Одним із наслідків таких по
боювань восени 2009-го стала 
ідея про планетарні межі. Того 
року під час підготовки до конфе
ренції з клімату в Копенгагені 
група вчених-учасників, що пра
цювали під егідою Стокгольм
ського центру вивчення стійкості 
(Stockholm Resilience Centre) у 
Швеції, дала в опублікованій у 
журналі Nature статті власне ви
значення безпечного простору 
для розвитку людства: дев’ять 
кордонів, поза якими не можна 
навантажувати нашу планету.

У роботі було розглянуто 
дев’ять відповідних чинників: 
кліматичні зміни, окислення оке
ану, руйнування озонового шару, 
порушення азотного та фосфат
ного кругообігу (життєво необхід
ного для росту рослин), освоєння 
нових територій під сільськогос
подарське використання та жит
лову забудову, зникнення біоло
гічних видів, накопичення хіміч
них забруднювачів і рівень меха
нічного забруднення атмосфери 
шкідливими частками. За сімома 
з них автори статті мали достат
ньо підстав для чіткого позна
чення дійсних меж. Що ж стосу
ється хімічного і механічного за
бруднення, то з висновками вирі
шили зачекати.

Відтоді ідея про межі 
здоров’я планети прижилася. 
Вона постійно з’являється в 
GEO-5 – щорічній доповіді Еко
логічної програми ООН з гло
бальних перспектив довкілля. 
Група високого рівня з питань 
глобальної стійкості, яка нещо
давно відзвітувалася перед Гене
ральним секретарем ООН Пан Гі 
Муном, поставила цю ідею на 
почесне місце. А велика наукова 
конференція «Планета під тис
ком», нещодавно проведена в 
Лондоні, зробила межі основ -
ним пунктом доповіді, надісла
ної Rio+20 – екологічному са
міту ООН, що відбувся в Брази
лії 20–22 червня.

ВІДПУСТИ, 
я БЛАГАЮ, ВІДПУСТИ...
Планетарні межі дають змогу 
ефективно підходити до екологіч
них змін, тому що в багатьох ви
падках забезпечують простір для 
новацій, яких доти ще не було. 
Так концепція знайшла друзів, 
які зазвичай не прислухаються до 
екологічних міркувань, і «зеле
них» ворогів, що не терплять 
жодних компромісів. Але вона 
має численні недоліки. Справжнє 
проходження меж, як визнають 
їхні прихильники, є дещо довіль
ним. Почасти це зумовлено недо
сконалістю людських знань на 
конкретний момент, але такий 
стан речей може зберігатися неза
лежно від того, як багато ми зна
тимемо. Є межі. які можна пере
ходити без заподіяння безпово
ротної шкоди. Інші, можливо, 
взагалі було проведено не там, де 
потрібно. А деякі вчені вважають, 
що масштабні глобальні зміни 
можуть трапитися навіть тоді, 

коли людство не переступить 
жодної з цих меж. 

Що стосується точок неповер
нення, після яких розтягнена пру
жина вже не набуде своєї почат
кової форми (як-от зникнення 
льодовикового покриву або та
нення вічної мерзлоти), то тут 
система меж для недопущення 
людства до критичного порогу 
має такий самий практичний 
сенс, як і парапет на краю даху. Є 
достатньо підстав вважати, що 
клімат може поводитися саме так, 
тож треба обмежи  ти антропоген
ний вплив. Але з дев’яти плане
тарних меж лише три стосуються 
систем, де, на думку авторів кон
цепції, людство і справді, ймо
вірно, наблизиться до глобаль
ного порогу: клімат, кислотність 
океанів та озоновий шар. Деякі з 
позосталих шести меж можуть 
мати локальні пороги, але їхній 
глобальний ефект – це здебіль
шого просто сукупність місцевих 
чинників.

На думку вчених з Інституту 
«Прорив», таке змішання, не ви
ключено, призведе до хибних дій. 
Побоювання з приводу всепла
нетного азотного порогу, напри
клад, може змусити людей відмо
витися від користі, яку дало б удо
брювання бідних ґрунтів Африки, 
через зловживання добривами в 
Китаї.    
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Сьогодні клі-
мат уже дав-
но пройшов ту 
точку, яка ще 
гарантувала 
довготерміно-
ве збереження 
об’єктів на зра-
зок льодови-
кового покри-
ву Гренландії, 
танення якого 
підніме рівень 
Світового оке-
ану на 7 м
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Інша заувага Інституту стосу
ється поширеного переконан  ня, 
що оскільки людство сформува
лося в голоценову епоху, то її 
умови й нині найкращі для на
шого виду. І справді, є підстави 
вважати, що деякі його аспекти 
були оптимальними. То був пе
ріод кліматичної стабільності та 
(у помірних регіонах Землі) 
м’якого клімату. «Проривники» 
погоджуються, що стабільний 
клімат – річ позитивна. Проте 
вказують: немає достатніх доказів 
того, що, приміром, у голоцені 
азотний або фосфатний кругообіг 
був особливо сприятливим для 
людини. Той факт, що люди на
вчилися використовувати хімічну 
промисловість для пришвид
шення кругообігу азоту порівняно 
з темпами його кругообігу в при
родних системах, виробляючи до
брива з атмосферного азоту, 
справді впливає на довкілля. На
приклад, нітрати в стічних водах 
можуть зашкодити екології озер. 
Проте якщо, наприклад, цей 
вплив можна тримати під контро
лем, то незрозуміло, чи сама по 
собі кількість забраного з повітря 
азоту може становити проблему.

Ось до чого, по суті, зводиться 
суперечка про природу антропо
цену – епохи людини. На думку 
багатьох учених, її вплив на життя 
планети Земля нині такий вели

кий, що голоцен уже відійшов у 
минуле й почалася нова окрема 
епоха – антропоцен. Ідея плане
тарних меж прагне залишити 
його у рамках норм голоцену. А 
Інститут «Прорив», навпаки, об
стоює необхідність виходити з по
треб добробуту людини, а не про
сто сліпо наслідувати те, що було 
колись. 

ДеКЛАРАЦІя НеЗАЛежНОСТІ
Ще одна проблема ідеї планетар
них меж – припущення, що вони 
не залежать одна від іншої, що 
здається малоймовірним. І якщо 
це так, тоді криза може виник
нути навіть тоді, коли не пере
йдено жодної з них. 7 червня жур
нал Nature  оприлюднив огляд 
матеріалів, які свідчать, що це 
саме тепер, можливо, і відбува
ється. З його аналізу випливає, 
що Земля, не виключено, набли
жається до переломного моменту, 
за яким під впливом дедалі біль
шого і багатшого населення одно
часно відбудуться зміни землеко
ристування, клімату та всьо  го ін
шого, що переведуть усю систему 
планети в зовсім інший стан, від
мінний від нинішнього. Наза
вжди зміняться кліматичні зони, 
по-іншому функ  ціо    нува  тимуть 
екосистеми тощо. 

Раптовий «зсув» цілком мож -
ливий. Невеликі екосистеми на 
зразок озерних часто переходять 
з одного стану в інший, тож немає 
жодних явних причин, чому 
цього не може зробити велетен
ська система на кшталт Землі. А 
за словами одного з авторів 
огляду в Nature Ентоні Барноскі з 
Університету Каліфорнії в Берклі, 
поєднання кількох окремо взятих 
змін у межах планети все ще 
може стати пусковим механізмом 
для такої зміни стану. 

Наслідки були б негатив
ними. Навіть якби в кінцевому 
підсумку наша планета все ще за
лишалася гостинним домом для 
людства, сам перехід був би ката
строфічним. Але існування ймо
вірних несприятливих варіантів 
майбутнього в планетарних 
межах ставить питання навпаки: 
а чи є за цими межами сприят
ливі варіанти? Зокрема, чи можна 
якось обійти найвідомішу з них – 
ту, яка впливає на парниковий 
ефект, потепління і зміну клі
мату?

Автори концепції планетар
них меж визначають цей кордон 
двома різними способами, що не 

дуже сприяє проясненню ситуа
ції. Один – обмеження на наяв
ність в атмосфері основного стій
кого парникового газу – двоокису 
вуглецю – 350 частками на міль
йон. Інший – обмеження на «ра
діаційну дію», тобто збільшення 
енергії, що потрапляє на по
верхню Землі за одиницю часу, 
переважно внаслідок зростання 
частки парникових газів на 1 Вт/
м2 вище від доіндустріального 
рівня. У будь-якому разі людство 
давно вже перейшло ту кліма
тичну межу. Це збігається з дум
кою деяких розробників концеп
ції планетарних меж (як-от 
Джеймса Гансена з Інституту кос
мічних досліджень Ґоддарда): 
сьогодні клімат уже давно прой
шов ту точку, яка ще гаранту
вала довготермінове збере
ження об’єк тів на зразок льодо
викового покриву Гренландії, 
танення якого підніме рівень 
Світового океану на 7 м.

Якщо розробники планетар
них меж не помиляються у своїх 
розрахунках, то ситуація з парни
ковими газами видається безна
дійною. Виходячи з нинішнього 
рівня двоокису вуглецю в атмос
фері (400 часток на мільйон), 
який щороку збільшується ще на 
2 частки, досягти його рівня 350 
часток на мільйон можна, лише 
звівши викиди до нуля. А тоді ще 
доведеться витратити чимало 
часу (ймовірно, кілька століть) на 
те, щоб відкачати СО2 з атмос
фери і всілякими способами по
вернути його назад під землю.

ФОРС-МАжОР
Проте парникові гази становлять 
проблему лише через свою влас
тивість впливати на радіаційну 
дію. Якби її було реально повер
нути в межі норми іншими спосо
бами, тоді рівень СО2 не мав би 
значення. Це можна було б зро
бити, розпилюючи у верхніх ша
рах атмосфери відбивальні час
тинки, щоб повертати сонячні 
промені назад у космос.

Така радикальна схема мог  ла 
б мати широкий спектр негатив
них побічних ефектів, причому 
політичні могли б переважити 
екологічні. Певна річ, зараз та
кого у жодному разі не можна 
робити. Але в майбутньому – 
можливо. І це, звичайно, дово
дить: якщо Земля й має межі, то 
їх не повинно бути в людської 
думки, спрямованої на допомогу 
планеті. 
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Попри поверхові враження 
і шквал критики, канцлер Анґела Меркель 

зберігає навдивовижу сильні позиції

Ф
едеральний канцлер Ні -
меччини Анґела Мер
кель має останнім ча-  
сом не найсвітлішу 

смугу в житті. Серед її співгрома
дян укоренилася спільна думка, 
що італійський та іспанський ко
леги, під’юджувані президентом 
Франції, перехитрували її на са
міті ЄС 28–29 червня. Ну от, ка
жуть критики, вона знову прово
дить межі і мусить сама їх пере
ступати під тиском, а відтак 
знову пересувати ще далі. Це 
враження лише підсилив явно 
втомлений вигляд Меркель у ніч 
на 29 червня після марафон
ських перемовин у Брюсселі й 
перед важливим голосуванням, 
яке відбулося пізніше того-таки 
дня в Бундестазі.

Голоси потрібні були очіль
ниці федерального уряду, щоб 
ухвалити два антикризові за
ходи: європейський фіскальний 
пакт і фонд порятунку єврозони, 
Європейський стабілізаційний 
механізм (ЄСМ). Вона мала до
статньо підтримки від опозицій
них со  ціал-демократів і зелених 
для здобуття необхідних двох 
третин голосів. Але їй не вдалося 
забезпечити навіть простої біль
шості у власній коаліції. Проти 
ЄСМ проголосували 16 членів 
партії Меркель Хрис ти я нсько-
демокра  тич ного союзу (ХДС) та 
її баварського аналога Хрис ти ян
сь  ко- соціаль ного союзу (ХСС). 
Так само, як і 10 представників 
союзників-лібералів, вільних де
мократів (ВДП).

На внутрішньому фронті
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Чи можна сказати, що це ві
щує коаліції нові проблеми? 
Схоже, голова ХСС і прем’єр-
міністр Баварії Горст Зеєгофер 
намагався створити таке вра
ження за допомогою прихованих 
погроз, що його партія може по
збавити Меркель своєї під
тримки, коли та піде ще на якісь 
поступки з євро. У самій ХДС 
кілька депутатів-консерваторів, 
відомих під ім’ям «берлінський 
гурток», відкрито висловили свої 
побоювання із приводу останньої 
домовленості. Вони планують 
цього літа заявити про свої сум
ніви в письмовому вигляді.

Меркель відомо: дехто з її по
передників зазнав невдачі не че
рез те, що опозиція під час голо
сування виявилася сильнішою, а 
через незгоду у власних рядах. 
Така доля спіткала Людвіга Ер
гарда в 1966 році, коли його зали
шила коаліція ХДС, ХСС і ВДП. Те 
ж саме трапилось і з Гельмутом 
Шмідтом 1982-го, коли ВДП ви
йшла з коаліції з його Соціал-
демократичною партією, СДП.

Якщо схожа ситуація назрі
ває і зараз, то така майбутня 
змова дістане чималу підтримку. 
Група зі 172 економістів віді
йшла від звичної офіційної сер
йозності, характерної для ні
мецьких науковців, і опубліку
вала гострий відкритий лист до 
«шановних співвітчизників» із 
попередженням про те, що при
йняті Меркель у Брюсселі нові 
правила ЄСМ «неправильні» і 
означають великі проблеми. 
Інші економісти висловили своє 
здивування з приводу популіст
ського тону звернення, але зроб -
леного вже не виправити.

Навіть президент Німеччини 
Йоахім Ґаук публічно заявив, що 
пані Меркель треба краще поста
ратися «пояснити» свою політику 
стосовно євро. Конституційний 
суд звернувся до нього з прохан
ням відкласти підписання зако
нопроектів про ЄСМ і фіскальний 
пакт із тим, щоб розглянути їх на 
предмет порушення Основного 
Закону. Суд провів слухання 10 

липня, проте на винесення вер
дикту можуть знадобитися місяці. 
Але один із результатів – це те, 
що ЄСМ не вступив у дію від 
1 липня, як планували раніше.

Коротше кажучи, пані Мер
кель зазнала поразки на домаш
ньому фронті. Це обмежує її 
можливості йти на нові по
ступки в Брюсселі.

Але, придивившись пиль
ніше, можна побачити, що вона 
має сильніші позиції, ніж кілька 
канцлерів перед нею. Багато атак 
проти очільниці федерального 
уряду – лишень позерство. На
приклад, Зеєгофер протиставив 
себе Меркель у питанні про поря
тунок євро, аби завоювати при
хильність своїх баварських вибор
ців (один із провідних еко -
номістів-критиків, Ганс-Вернер 
Зінн, керує Центром економічних 
досліджень при Мюнхенському 
університеті). Він сподівається по
вернути собі абсолютну більшість 
на виборах до баварського парла
менту наступного року, але від
стає за результатами опитування 
громадської думки. Тож його кри
тиканство – результат не сили, а 
слабкості, і він усвідомлює, що за
багато критики не буває.

Те саме можна сказати й про 
вільних демократів. Традиційно 
найвпливовіша партія в повоєн
ній німецькій політиці – ВДП  –
припустилася багатьох тактич
них помилок і боїться, що може 
не пройти до парламенту на фе
деральних виборах наступного 
року (хоча її рейтинги останнім 
часом дещо піднялися). Дехто в 
цій політсилі, хто голосував про
 ти ЄСМ (як-от Ларс Ліндеманн), 
вважає, що їй слід розробити 
альтернативну політику стосовно 
євро, більш зорієнтовану на су
вору економію. Вони гадають, що 
ні СДП, ні «зелені» не висту
плять проти Меркель у питаннях 
євро, бо ж хочуть бачитися ще 
більшими європейцями, ніж во -
на. Але навіть Ліндеманн розу
міє, що ВДП повинна діяти обе
режно. Без Меркель про цю пар
тію можуть просто забути.

Схожого погляду притриму
ються члени «берлінського гурт
 ка» ХДС. Вольфґанґ Босбах, який 
теж голосував проти ЄСМ, відки
дає аналогії з американським «ру
хом чаювання», який розколов 
Республіканську партію. Він наго
лошує, що його «гурток» – це не 
повстанці. «Я не євроскептик. Я 
просто скептично ставлюся до 
плану порятунку євро», – каже 
Босбах. Невдоволення більш ви
кликане тим, як Меркель силою 
тисне на своїх прибічників і союз
ників по коаліції.

Таке невдоволення через ЄСМ 
виникло тому, що лише за кілька 
годин до голосування з цього пи
тання в Бундестазі Меркель пого
дилася на новий пакет правил за
стосування стабілізаційного меха
нізму. Як депутати парламенту, 
«ми були зґвалтовані», вважає 
Ліндеманн. «На нас звалили стоси 
паперів лише за кілька хвилин до 
початку голосування». «Що біль
 ші суми, то коротші дебати», – на
рікає Босбах. Схоже, пані Меркель 
могла б легко затулити рота своїм 
критикам, якби просто дала їм 
більше часу і приділила серйоз
нішу увагу.

Переважно це так і є, вважає 
політолог Оскар Нідермайєр, 
професор Вільного університету 
в Берліні. У своїй власній партії 
Меркель суперників не має. І 
жодна з основних політсил, пра
вих, лівих чи центристських, не 
наважиться заробити тавро ан
тиєвропейської. Політики з коа
ліції можуть займати позиції 
трохи осторонь від очільниці 
федерального уряду, але, попри 
те, мусять іти одним із нею кур
сом. Для виборчої кампанії 
криза євро їм геть не потрібна.

Кожен член коаліції знає ще 
одне, додає професор Бонн
ського університету й колишній 
політик від ХДС Ґерд Ланґґут: 
серед виборців Меркель, як і ра
ніше, залишається популярні
шою за будь-якого потенційного 
суперника чи за всю свою пар
тію загалом. Її материнська по
ведінка переконала німецьке 
суспільство, що вона робить усе 
можливе у тяжкій ситуації, твер
дить Ланґґут. І що більше на неї 
нападатимуть закордонні й віт -
чизняні критики, то охочіше 
підтримуватимуть свого канц -
лера звичайні німці. 

На внутрішньому фронті
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310
-метровий лон
донський «Ос  ко -
лок» (The Shard) 
офіційно відкри

 то від 5 липня, щоправда, вну
трішні будівельні роботи на 87 по
верхах триватимуть аж до квітня 
2013-го. Найкращою ознакою вда

лого хмарочоса є здатність знайти 
орендарів або покупців на площі в 
будівлі ще на стадії проектування 
чи спорудження. З «Осколком» 
так не вийшло – зараз усі 26 офіс
них поверхів видовженої скляної 
піраміди на південному березі 
Темзи залишаються без господа
рів. Єдиним серйозним клієнтом 
став п’ятизірковий готель Shang -
ri-La. 195 номерів міститимуться 
від 34-го поверху до 52-го.

Якби цей хмарочос належав 
типовим власникам, то вони, не 
виключено, з’їхали б нині з 
глузду від паніки через долю 
майже £2 млрд капіталовкла
день. Але шейхи з Катару можуть 
собі дозволити не хвилюватися. 
«Повернення наших інвестицій 
зараз нас турбує найменше», – 
заявив голова тамтешнього Цен
трального банку шейх Абдулла 

бін Сауд аль-Тані на церемонії 
відкриття хмарочоса. Головний 
фінансовий регулятор цього 
близькосхідного емірату володіє 
«Осколком» на 80%. Посол Ка
тару в Лондоні Халід бін Рашид 
бін Салім аль-Хамуді аль-
Мансурі також наголосив на 
стратегічних мотивах інвесту
вання своїх нафтодоларів у Вели
кій Британії: «Сполучене Коро
лівство для нас дуже близька 
країна. Ми вкладали сюди гроші 
до й після кризи. Інвестиції дов
готермінові. Зараз нам готівка не 
потрібна. Йдеться про плани ди
версифікації нашої економіки на 
10, 20, 30 років».

Менеджери об’єкта кажуть, 
що ведуть переговори з кількома 
фірмами, зацікавленими в оренді 
площ під офіси. «Осколок» став 
найвищим хмарочосом і найви

Автор: 
Богдан 
Цюпин, 
Лондон

Склом у небо
Найвищий хмарочос Європи, що відкрився в Лондоні, став 
стратегічною інвестицією катарських шейхів на Туманному Альбіоні
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Від 2010-го  
іноземці вклали  

в лондонські офісні 
будівлі  

£15,8  
млрд  
– 64%  

загального обсягу 
інвестицій

ЗАМОжНІ ЄВРОПеЙЦІ ВеЗУТЬ 
СВОї КАПІТАЛИ НА 
ТУМАННИЙ АЛЬБІОН І 
ПІДТРИМУЮТЬ ВИСОКІ ЦІНИ 
НА БРИТАНСЬКУ жИТЛОВУ 
Й ОФІСНУ НеРУХОМІСТЬ

сотнішою житловою будівлею в 
Європі. Там буде близько 10 веле
тенських розкішних помешкань. 
Найвище з них – на 66-му по
версі. Коштуватимуть вони де
сятки мільйонів фунтів, і частину 
їх уже зарезервовано для членів 
емірської родини Катару. Окрім 
26 рівнів офісів, а також готелю і 
квартир будівля матиме три по
верхи ресторанів, а на 68 – 72-му 
за понад £20 з особи відвідувачі 
зможуть милуватися панора
мами Лондона з оглядових при
міщень.

БЛИжЧе ДО ЗеМЛІ
Лондон – восьмимільйонний 
мегаполіс, на який припадає 
близько 12% населення Великої 
Британії, має навдивовижу мало 
висотної архітектури. В історич
ній частині столиці об’єкти вище  
ніж п’ять поверхів – рідкість. 
Зведений 1666-го після руйнів
них пожеж собор Св. Павла за
лишався найвищою місцевою 
будівлею 250 років.

Багатоквартирні комплекси 
посеред старовинних особняків 
часто бачаться недореченим 
втручанням і є переважно ре
зультатом новобудов 1950 – 
1960-х років на місці бомбарду
вань Люфтваффе під час війни 
або не менш руйнівних, на думку 
критиків, ініціатив місцевих рад, 
які в 1960-ті й 1970-ті бралися 
споруджувати соціа  льне житло. 
Оскільки наголос робили на де
шевизні, то переважна частина 
тих цегляно-бетонних потвор 
дуже швидко застаріли, а деякі 
навіть були знесені.

Але в найбільшому фінансо
вому центрі Європи достатньо ко
штів, щоб річна оренда квадрат
ного метра офісних приміщень ся
гала £500–900. Саме присутність 
клієнтів із грошима плюс брак ді
лянок під забудову та гігантома
нія і спонукають до зведення хма
рочосів. Іронія економічного ци
клу виявляється у тому, що плану
ють і починають їх будувати в 

часи економічного буму, але за
вершують у періоди спаду й часто 
вже інші власники проектів.

Так сталось і з «Осколком», 
над яким архітектор Лоренцо 
Піано почав працювати 2000 
року на замовлення лондон
ського підприємця Ірвіна Сел
лара, що зміг зібрати достатню 
кількість інвесторів для реаліза
ції задуму. Але потім ударив 
кризовий 2008-й, і грошодавці 
зникли. Будівництво змогло 
стартувати 2009 року лише 
тому, що 80% проекту купив за 
свої нафтодолари Катар.

Від 2010-го іноземці вклали 
в лондонські офісні будівлі £15,8 
млрд – 64% загального обсягу 
інвестицій. 11% цих коштів похо
дять із Близького Сходу. Саме 
закордонні громадяни володі

ють 52% фінансового центру 
столиці – Сіті.

Зовнішніх інвесторів у бри
танську нерухомість не відлякало 
навіть зміцнення курсу фунта 
стерлінгів. Під тиском кризи євро, 
довіряючи місцевим законам, що 
гарантують майнові права, хова
ючи гроші від оподаткування сво
їми урядами, заможні континен
тальні європейці везуть свої капі
тали до Туманного Альбіону і під
тримують високі ціни на там
тешню житлову й офісну нерухо
мість. Серед них і найбагатший 
українець Рінат Ахметов, якого 
називають власником найдорож
чої квартири Лондона за £136 млн 
у будівлі з видом на Гайд-парк.

Жителі британської столиці, 
на відміну від, скажімо, нью-
йоркців, не дуже люблять хмаро
чоси. Навіть архітектурно найдо
вершеніші з цих об’єк  тів дістають 
тут напівглузливі назви: «Корні
шон», «Сирна тер  ка» (на стадії 
будівництва). Голова організації 
National Trust, яка опікується збе
реженням національної історич
ної спадщини в Лондоні, Саймон 
Дженкінс зайшов так далеко, що 
назвав «Осколoк» «ознакою ста
тусу бананової республіки» й «не
доречним та чужим» символом 
арабських шейхів.

Переобраний нещодавно на 
другий термін мер Боріс Джонсон 
закликає традиціоналістів до 
стриманості й наполягає на тому, 
що новий хмарочос символізує 
динамізм британської столиці, 
але й він погоджується, що не 
всюди в місті доречними є висо
тні будівлі. 

За даними CBRE Global Research and Consulting’s 
Prime Office Occupancy Co�s survey.

Гонконг (Центр), 
Гонконг  $248,83
Гонконг (Коулунь), 
Гонконг  $158,72 

1

7

Сідней, 
Австралія  $117,88 
Перт, 
Австралія  $93,63  

15

24

Нью-Делі (Коннаут-плейс), 
Індія  $140,21
Мумбаї (Бандра-Курла-
комплекс), Індія  $126,88
Мумбаї (Наріман-пойнт), 
Індія  $97,32   

9

13

20

Сан-Паулу, 
Бразилія  $144,75
Ріо-де-Жанейро, 
Бразилія  $128,02  

8

12

Женева, 
Швейцарія  $99,18 
Цюрих, 
Швейцарія  $96,61

19

21

Пекін (Цзянгуомень), 
Китай  $180,76
Пекін (Файненс-стрит), 
Китай  $166,89
Шанхай (Пусі), 
Китай  $130,78
Шанхай (Пудон), 
Китай  $116,35

4

6

11

17

Токіо, Японія  $186,49 3Лондон (Вест-Енд), 
Сполучене 
Королівство  
$220,15
Лондон (Сіті), 
Сполучене 
Королівство  
$131,51  

2

10
18

23

Нью-Йорк 
(Манхеттен), США  $114,30
Вашингтон 
(Даунтаун), США  $94,51  

Москва, 
Російська Федерація  $171,53 

5

Сінгапур, 
Сінгапур  $117,39 

16

Париж, 
Франція  $123,82 

14

Дубаї, 
ОАЕ  $92,56 

25

Каракас, Венесуела  $95,6822

Середня вартість оренди 
офісів у найбільших 
містах 
світу

РЕЙТИНГ МІСТ
$ за квадратний 
метр
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С
кандальні забудови, руйну
вання пам’яток архітекту
 ри, ігнорування зауважень 
ЮНЕСКО, відстоювання 

ак  тивістами київського Гостин
ного двору, який невдовзі може 
опинитись у приватних руках, 
спотворення облич історичних 
міст – у царині зодчества та пу
блічному міському просторі зага
лом накопичилося надзвичайно 
багато проблем. Про їхню при
роду Тиждень спілкувався з до
слідницею архітектури та урба
нізму Світланою Шліпченко.

У. Т.: Ситуація з Андріївським 
узвозом та Гостинним двором у 
Києві показала, як легко, осо-
бливо за теперішньої влади, 
прибрати будинок із реєстру 
пам’яток, виключити з публіч-
ного простору. як і хто на-

справді повинен визначати стра-
тегії розвитку українських міст?

– Є кілька шарів цієї про
блеми. Якщо колись руйнували з 
ідеологічних міркувань, то, зре
штою, дотримувались укладеного 
реєстру. А нині він неймовірно 
«гнучкий», і не тільки для чинов
ників, а й для простих громадян. 
Ми просто не знаємо, хоч це й 
дивно звучить, що і як бажаємо 
зберігати. Говорити варто навіть 
не про пам’ятки, а про збереження 
життєвого простору, попри те що 
Україна є учасницею майже всіх 
міжнародних конвенцій із захисту 
архітектурної спадщини. Але ми 
все одно реставруємо, скажімо, 
Лавру із застосуванням сучасних 
матеріалів. Утім, окрім міжнарод
ного слід пам’ятати й про інший 
чинник впливу – міську громаду. 
До ситуації з Подолом треба під

ходити комплексно. Контрактова 
пло  ща – єдина в Києві могла б від
повідати критеріям площі в її єв
ропейському значенні. Тамтешня 
практика – це коли в муніципалі
теті присутня активна група, посе
редники, які публічно шукають з 
архітекторами та рештою громади 
компроміс: у дискусіях, конкур
сах, і що більше їх, то краще. У 
тому ж бо й річ, що в нас Генплан 
– це вказівка згори, а нам треба 
звернути увагу на досвід поєд
нання «стратегічних планів» із 
підходом знизу.

У. Т.: Але що робити, коли вже 
не до дискусій, коли просто 
приїздять бульдозери?

– Фізичне перешкоджання – 
це як «швидка допомога», симп
томатично, але не той рівень, щоб 
вирішити проблему. Добре, зараз 

Право на простір
Хто і як спотворює українські міста 

Спілкувалася 
Юлія 

Стахівська

ДИВНА СУМІШ.  
На Оболонських Липках 
постав химерний 
об’єкт – «елітна» 
багатоповерхівка, що 
переходить у церкву
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БІОГРАФІЧНА 
НОТА

Світлана 
Шліпченко – 
теоретик архі-
тектури та ур-
банізму, науко-
вий співробіт-
ник Інституту 
філософії 
НАНУ, викла-
дачка Києво-
Могилянської 
академії, сти-
пендіатка Про-
грами акаде-
мічних обмінів 
імені Фулб-
райта в Пен-
сильванському 
університеті. 
Стажувалась на 
архітектурному 
факультеті 
Кембриджа, у 
Школі Архітек-
турної асоціації 
в Лондоні. Од-
нією з перших в 
Україні почала 
досліджувати 
сучасне світове 
зодчество. Ав-
торка книжок 
«Архітектурні 
принципи по-
стмодернізму» 
та «Записано в 
камені».

привернули увагу до Гостинного 
двору в Києві, але в нас на про
тести можуть зовсім не зважати. 
Спочатку треба всім згадати, що 
класицистичний Гостинний двір, 
зведений 1809 року Луїджі Руска, 
– це типовий проект, розробле
ний для багатьох міст тодішньої 
Російської імперії. Другу масш
табну реставрацію, після якої 
об’єкт набув сучасного вигляду, 
провела у 1980-х Валентина Шев
ченко. І за буквою закону він не 
має статусу пам’ятки історії архі
тектури, це навіть не розбудована 
репліка (повтор або варіація архі
тектурного твору), а «побажання» 
двоповерхового проекту Руска. 
Але двір прижився, став части
ною площі, пам’яті міста й не по
винен бути закритий. Зробімо 
його знову публічним, прохідним, 
привабливим як для мешканців 
Подолу, так і для туристів, зро
бімо там локальні, колоритні, а не 
мережеві магазини, кафе, галереї 
– він стане «притягальним».

У. Т.: Гаразд, які тоді ще можуть 
бути важелі впливу, окрім про-
тестів?

– Перше – публічність, обі
знаність громадян. Скажімо, ко  ли 
після повалення Берлінського 
муру в 1989-му постало питання 
реконструкції столиці Німеч
чини, то в цій країні почалася до
вга серія дискусій і конкурсів, ак
тивізувалися медіа. Друге – чесно 
залучати профе  сіональних проек
тувальників, вишколених архітек
торів, які знають, що таке генеа
логія місця: історія локації, 
об’єкта, соціальне значення. Не
щодавно Україну відвідав Блер 
Рубл, відомий урбаніст, директор 
Інституту Кеннана (США), і на од
ному з телеефірів його неймо
вірно вразив наш архітектор Сер
гій Бабушкін своєю безапеляцій
ністю суджень, самовпевненістю 
стосовно ролі архітектора в розбу
дові Києва. Такого професіонал 
не може собі дозволити, містобу
дування – двосторонній процес. 
Навіть коли зводили London Eye, 
оглядове колесо, зодчі вивчали 
ситуацію на набережній Темзи, 
хоча, здавалось би, це лише 
атракціон, але насправді він дуже 
вплинув на тамтешній простір.

У. Т.: як вам архітектурні «інно-
вації» Євро-2012?

– Україні взагалі не можна 
було брати участь у конкурсі на 
проведення цього чемпіонату. З 

одного боку, думали про якийсь 
шанс для держави, але його з’їла 
корупція. І все загалом нагадує 
Олімпіаду 1980 року в СРСР. А 
про проекти стадіонів – окрема 
мова. Таких об’єктів, як «Олімпій
ський», уже давно ніде в центрах 
не будують, бо це небезпечно, 
ніхто ще не пробував, як евакую
вати таку масу людей, там немає 
таких можливостей. Я вже мовчу 
про якість робіт. Інше питання: 
кому все належатиме потім? Це 
стадіони для клубів? Загально
доступний ресурс? Мені, скажімо, 
близькі відкриті спецмайданчики 
біля Будинку футболу в Києві, там 
діти могли б поганяти м’яча. Ко
лись іще був невеличкий стадіон, 
яким активно користувалися 
мешканці району, – до Євро на 
цьому місці зробили паркінг. А 
назад повернути стадіон вийде? 
Наприклад, у Португалії теж про
водили цей чемпіонат – у невели
ких 50-тисячних містечках побу
дували стадіони на 40 тис. Але ж 
їх потім треба утримувати, вони 
не стоятимуть просто так. То в 
Давньому Римі арену будували на 
40 тис. осіб, і вона була заповнена 
вщерть, а в нас і в Португалії сьо
годні так не вийде.

У. Т.: За 20 років незалежності 
Україна має цікаві архітектурні 
здобутки?

– Гадаю, ні. Мені не до смаку 
те, що нам запропоновано на 
цьому етапі. А те, що подоба
ється, – поряд: будівля Посоль
ства Німеччини в Києві. Її автори 
вишколені в дусі архітектурної 
традиції Баугаузу, особливо звер

ніть увагу на вирішення вікон і 
подивіться, як у навколишніх бу
динках вставляють серійні рами, 
не розроблені спеціально для 
об’єкта. Нам варто більше поду
мати про увагу до професійного 
вишколу молодих зодчих, про 
зміни в концепції викладання ар
хітектури. Сьогодні архітектор не 
просто будує об’єкт, він має про
ектувати його в місті, враховувати 
всі аспекти: культурні, соціальні, 
містобудівну ситуацію тощо. Мені 
не подобається, як відбудували 
Михайлівський Золотоверхий. Це 
ж не пряме відтворення. Хто вирі
шив, що він повинен мати саме 
такий вигляд? Або, скажімо, чому 
церкву Богородиці Пирогощі 
треба відновити саме у формах 
ХІІ століття, а не такою, як її зруй
нували 1934 року? Але, звісно, 
доб  ре, що відновили символічну 
вісь між Михайлівським і Со -
фійсь  ким соборами, немає пуст-
 ки, так було історично.

У. Т.: Чи траплялися спроби за-
просити якихось світових май-
стрів до України? Кілька років 
тому промайнула інформація 
про приїзд зірки світової архі-
тектури Рікардо Бофіла...

– Так, по-перше, поки він 
їхав з аеропорту «Бориспіль» до 
центру Києва, у нього відпав 
будь-який інтерес до творення 
об’єктів у нашій країні. А по-
друге, це історія з «Мистецьким 
арсеналом», чудовим японським 
архітектором і нашими «придво
рними» будівниками: конкурс 
проектів де-юре виграло бюро 
Арата Ізозакі, а де-факто працю

СПОТВОРЕННЯ СВІТОВОї 
СПАДЩИНИ. Буферна зона 
Софії Київської – не перешкода 
для забудовників
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ГРІШНЕ З 
ПРАВЕДНИМ. 
На території 
Києво-
Печерської 
лаври 
нещодавно 
з’явився 
ресторан 
– такий 
подарунок 
зробив своїй 
доньці один 
зі столичних 
бізнесменів

ПО-БАГАТОМУ. 
Це не 
радянський 
палац 
культури, а 
маєток одного 
з українських 
олігархів

вати дають Андрієві Миргород
ському. Наші бояться відкритих 
змагань, остерігаються метрів. 
Хто з ними боротиметься? Міс
течкові фахівці, які наліпили кі
чевих будиночків в урочищі 
Кожум’яки? Школа, тільки добра 
школа здатна щось змінити, а 
ще – зв’язок зі світом.

У. Т.: Чого бракує українцям для 
адекватного розуміння проблем 
організації простору міста?

– Навичок спільного життя в 
місті, урбаністичної традиції. У 
нас кожен живе у своїй квартирі, 
ми не мали стабільного міського 
існування: то одна революція, то 
інша, а урбаністична традиція ви
робляється дуже довго. От кла
сичний приклад – Сієна, серед
ньовічне місто, яке від 1260-х 
мало власну Конституцію. А тут 
що: ну було кілька вулиць із 
кам’яницями, а так усе – садибна 
забудова із парканом. І вже немає 
розуміння, що ви не можете зро
бити кількаметрової огорожі чи 
балкона у формі замку, бо це вже 
символічно належить вулиці, не 
тільки вам. Маємо хутір на хуторі 
в цьому сенсі – у свідомості. І 
нав’язувати сусідське життя чи 
якісь ОСББ – це теж неправильно. 
Адже одна з чеснот великого 
міста – анонімність. Одначе є 
якісь неписані правила: ви не мо
жете ящик із картоплею зберігати 
на сходах чи ставити ґрати в 
під’їзді. Відсутнє адекватне по
няття, де закінчується приватний 
простір і починається публічний.

У. Т.: Чи є в Україні перспективи 
якісного створення масового ба-
гатоповерхового житла?

– А навіщо саме його спору
джувати? Зараз у світі мало хто 
робить це масово. Зводять якщо 
не приватні котеджі, то принай
мні будинки на три-чотири, мак

симум п’ять поверхів. Бунти в па
ризькому передмісті кілька років 
тому – це приклад того, що ді
ється з людьми, коли вони меш
кають в HLM («Еш-Ель-Емках»), 
так там називають багатоповер
хівки, подібні до борщагівських, 
приміром. Це соціальне житло, 
як ви його через років 10–20 об
слуговуватимете?

Як добре сказав Енріке Пе
ньялоса, колишній мер Боготи: 
«Хороше місто – це те, де ви хо
чете вийти на вулицю й ходити 
нею пішки». А вам дуже кортить 
гуляти спальними районами, де у 
простір закладена одна мета: пе
реночувати? Ми нині потерпаємо 
від наслідків функціонального зо
нування й радянської системи 
землекористування та прийняття 
містобудівних рішень. Звісно, в 
усьому світі є такі райони, вони 
аж ніяк не наш винахід. «Новий 
урбанізм» прокотивсь як чимала 
хвиля повоєнними Британією, 
Францією, країнами Скандинавії. 
Але там будинки були інтегрова
ніші, мали більше індивідуаль
ності: приватні, багатоповерхові, 
котеджні, а в нас вони неймо
вірно однотипні, до того ж одно
типна й концепція розселення. 
Наші лю  ди не мали вибору, стан
дартну квартиру отримували, не 
вибирали й не купували.

У. Т.: У який бік сьогодні розви-
вається київська агломерація, 
адже для багатьох оселитись у 
передмісті доступно й зручно?

– Де-факто вона, звісно, є, але 
де-юре – ні, й це звужує можли
вості землекористування, розви
тку, питання міських цвинтарів, 
сміттєзвалищ. Але тут проблема 

ще серйозніша. Інвестори, коли 
будують новий dream-town, то ро
блять це за принципом огородже
ної спільноти (gated community): 
нас не хвилює те, що за межами 
нашої брами. А в усьому цивілізо
ваному світі є прагнення до прин
ципів справедливого простору 
(just space), який передбачає дуже 
багато параметрів: питання зруч
них пішохідних зон, включеність 
об’єктів у публічну сферу й до
ступність пересування для людей 
з обмеженими можливостями, сі
мей із дітьми. Таке враження, що 
за кордоном усі хворі, бо їх по
мітно, вони активні, а в нас ніби 
всі здорові, бо цих людей виклю
чено з простору та й годі.

У. Т.: У передмістях виростають 
не лише котеджні містечка, а й 
величезні маєтки нових багатіїв. 
Чи вийдуть із цих комплексів 
колись історико-культурні запо-
відники, «нові Качанівки»?

– Процес джентрифікації, 
коли заможніші викуповують 
привабливіші райони для своїх 
осель і створюють своєрідні фе
шенебельні «маєткові спіль
ноти», неуникний. Але шестиме
трові паркани – проблема. Ко
лись я читала про родину якогось 
пострадянського політика, котра 
купила в Баварії в якомусь селі 
землю й почала будувати «нашу» 
загорожу. Сусіди їм одразу ска
зали, що так не заведено, зніміть, 
будь ласка. Бо є нормальний за
кон, локальні правила, і справед
ливі суди. А про «Качанівки»... от 
маєток Януковича – втілення всіх 
уявлень убогої людини про роз
кіш: золото й лебеді. Як жарту
ють, кіч рідко переходить в арт. 

Повну версію 
інтерв’ю 

читайте на сайті 
www.tyzhden.ua
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Україна – ЮНеСКО: 
«Моя твоя не розуміє...»

я
кщо уважно аналізувати переписку чинов
ників українського уряду з колегами із 
ЮНЕСКО, особливо у випадках, коли 
йдеться про спотворення історико-архі-

тектурного ландшафту та забудов у захисних (бу
ферних) зонах об’єктів Світової спадщини 
ЮНЕСКО – Києво-Печерської лаври та Святої 
Софії Київської, мимоволі пригадується ще ра
дянське «твоя моя не розуміє».
Ну як інакше можна трактувати позицію Укра
їни, яка, з одного боку, дозволяє забудовникам 
із гучними іменами або відомими родичами чи 
впливовими друзями за спиною, красиво на
звавшись «інвестором», руйнувати київський 
ландшафт і ставити під ризик геологічних ката
строф або архітектурних руйнувань Лавру та 
Софію, а з іншого – звертатися до ЮНЕСКО з 
пропозицією додати до списку Світової спад
щини нові пам’ятки, що входять до Національ
ного заповідника «Софія Київська»? Принай
мні, за даними європейських ЗМІ, на засіданні 
Комітету ЮНЕСКО 22 червня цього року в 
Санкт-Петербурзі планувалося розглянути пи
тання про можливість внесення до списку 33 но
вих об’єктів, поміж яких київські Андріївська та 
Кирилівська церкви. За результатами сесії впи
сано 26 нових пам’яток, але українських поміж 
них немає.
Натомість прес-служба 
ЮНЕСКО оприлюднила 
звернення (енне за ліком) 
до нинішньої влади Укра
їни з вимогою не допус
тити забудови захисних 
зон навколо Святої Софії 
та Києво-Печерської лаври 
і тим більше впритул до 
цих пам’яток. Але досі си
туація залишається незмінною: як зводили, 
так і зводять. Як на мене, річ не лише в тому, 
що «гроші перемогли все» включно зі здоровим 
глуздом. Хоча, безперечно, фінансова складова 
була і є найважливішою, коли йдеться про ново
будови в центрі Києва: історики стверджують, 
спираючись на літописні джерела, що земельні 
ділянки тут завжди були «золотим дном» для 
власників, оскільки давали великі прибутки. Річ 
ще й в іншому, суто психологічному аспекті.
Звернімо увагу на те, хто найбільше забудовує 
місто, – це не кияни, а люди, які в різний час 
приїхали до столиці робити свій бізнес або під
корювати політичні вершини. Себто Київ для 
них – бізнес-територія, а в бізнесі по-

українськи дозволено все, що забезпечує над
прибутки. Про ЮНЕСКО ці горе-інвестори, 
можливо, чули колись або й бачили штаб-
квартиру Організації, прогулюючись Парижем, 
не більше. Яке таке ЮНЕСКО, якщо вітчизняне 
законодавство не для них написане?! Крім того, 
здебільшого ці ділки приїхали в Київ зі сходу 
України, де природні ландшафти переважно 
рівнинні, а урбаністичні пейзажі – це шахтні 
містечка з териконами та смітниками за будин
ками, з особливим ставленням та досвідом по
бутової та історичної культури. Не хочу нікого 
образити, маю друзів на Донеччині та Луган
щині, але більшість із них, потрапляючи до 
Києва, щиро дивуються: «Слухай, чому тут усе 
таке патріархальне, старомодне?! Навіщо кия
нам оці садиби? Тут же можна класний сучас
ний будинок поставити, як у Гонконгу!» 
І, нарешті, найважливіше: більшість сучасних 
українських олігархів та тих, хто їх обслуговує   
походять із СРСР. Звідти й методи та способи 
заробляння грошей, звички, культурні уподо
бання, повсякденний жаргон. Україна як дер
жава з її мовою і традиціями, культурою та іс
торичною спадщиною – щось чуже або незро
зуміле. А якщо не розумієш і тим більше не лю
биш, не сприймаєш, то намагаєшся знищити. 

Тож руйнування пам’яток 
ук  раїн ської історії та 
культури, нова мовна й 
освітня політика, а також 
пропозиція залишити з 
наступного року україн
ське книговидання без 
податкових пільг, як і ре
шта менш помітних кро
ків, лягають у схему лік
відації України. Така собі 

«операція «Ліквідація», якій абсолютно не 
потрібні якісь там громадськість, міжна

родна спільнота, ЮНЕСКО. Навіть дивно в 
цьому контексті, чому працівникам останньої 
українська проблематика болить більше, ніж 
самим українцям...
Показовий приклад: спостережна рада Націо
нального заповідника «Софія Київська» повідо
мила, що більшість її членів пропонують заборо
нити богослужіння в Андріївській церкві, які там 
з 2009 року проводить УАПЦ. А голова ради ака
демік Петро Толочко пояснює, що кіптява від сві
чок руйнує унікальні ікони та фрески. Цікаво, а 
що спостережна рада пропонує для уникнення 
зсувів ґрунту під Андріївською церквою? 

ПРАЦІВНИКАМ ЮНеСКО  
УКРАїНСЬКА 

ПРОБЛеМАТИКА БОЛИТЬ 
БІЛЬШе, НІж САМИМ 

УКРАїНЦяМ...

Автор:  
Богдана 
Костюк
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ТАКТИЧНА 
МАЙСТЕРНІСТь. 
Козацьку 
перемогу 
під Батогом 
сучасники 
порівнювали з 
Ганнібаловою 
під Каннами

ДИНАСТИЧНИЙ СОЮЗ 
ІЗ МОЛДОВОЮ МАВ 
ЛеГІТИМІЗУВАТИ ПРАВО 
ХМеЛЬНИЦЬКОГО НА ВЛАДУ 
В ОЧАХ МОНАРХІЙ ЄВРОПИ

КРИВАВе 
СВАТАННя
Битва під Батогом у червні 1652-го 
утвердила повну незалежність 
козацької України від польської корони

С
оюз Хмельницького з тата
рами, укладений на по
чатку 1648 року, мав забез
печити чималі військові 

успіхи. Однак відносини між 
його сторонами не були одно
значні. Козаки усвідомлювали, 
що підтримка Криму суттєво під
силює їх у протистоянні з владою 
Речі Посполитої. Водночас та
тари уважно стежили за тим, аби 
їхній союзник не став занадто 
сильним. Це відповідало їхньому 
кредо: утримувати рівновагу в 
Центрально-Східній Європі, ба
лансуючи між супротивниками. 
За допомогу вони вимагали чи
малої плати: спустошували землі 
й забирали в ясир жителів. Хан 
реалізував власну політику. Зо
крема, під Зборовом у серпні 
1649-го змусив Хмельницького 
укласти договір із Річчю Поспо
литою, бо це було йому вигідно й 
він отримав чималу винагороду.

У ПОШУКАХ ЛеГІТИМІЗАЦІї
До кінця 1651 року метою україн
ського гетьмана було створення 
козацької автономії в Речі Поспо
литій. Суперечливим питанням 
були її межі, тобто перелік прав і 
розмір самоврядної території. Від 
наступного року гетьман повів 
іншу політику. Важко однозначно 
сказати, які були причини цієї 
зміни. Для козацької старшини, 
яка суттєво збагатилася під час во
єнної кампанії, політичні свободи 
та автономія бачилися необхід
ними. Можна припустити, що 
частина козаків, насамперед вер
хівка, бачила своє майбутнє в Речі 
Посполитій, однак за умови на
дання їй широких політичних 

прав, подібних до тих, які мала 
шляхта. Старшина також очікува-
 ла, що завдяки цим правам вона 
убезпечить свої торговельні інте-
ре си. У перші роки Націо  наль  но-
визвольного повстання під прово
дом Богдана Хмельницько  го вона 
витіснила з Наддніпрянщини 
привілейовану групу магнатів та 
шляхти, й дальші бойові дії не 
мали для неї сенсу, адже в них 
брали участь і татари, які періо
дично спустошували українські 
землі. Кримчаки не були надій
ними союзниками, бо ж дбали пе
редусім про власні інтереси. Так 
само мислила й частина шляхти 
українського походження, яка 
пристала до козацького табору. 
Вона ще перед повстанням мала 
станові привілеї і не хотіла їх утра
тити через остаточний розрив із 
польським королем.

У цей час Богдан Хмельниць
кий почав обдумувати свої динас
тичні плани. Домінування серед 
козаків зміцнило статус його ро
дини. Та необхідно було, крім 
того, створити політичний інсти
тут, який став би надійною запо
рукою контролю над звільненою 
від польського панування терито
рією. Становище сім’ї Хмельниць
кого, як і представників козацької 
старшини, було під загрозою з 
боку магнатів, котрі втратили 
свою власність і хотіли будь-що її 
повернути. Ситуація після по
разки під Берестечком у червні 
1651 року значно погіршилася. 
Серйозною загрозою для геть
мана могло стати зменшення реє
стрового козацтва удвічі (до 20 
тис.) та обмеження підконтроль
ної території лише Київським во
єводством.

Від початку повстання Хмель
ницький вів переговори з Мо

сквою, мета і зміст яких були не -
однозначними. Його диплома
тичні ініціативи по-різному трак
тували в Білокам’яній. Загалом 
цар Алєксєй Міхайловіч керу
вався принципом легкої наживи і 
вважав, що саме козаки повинні 
нести на своїх плечах найбільший 
тягар боротьби з Річчю Посполи
тою. Коли позиція гетьмана була 
сильною, Москва виявляла ба
жання надати йому допомогу у ві
йні проти поляків, коли ж вона 
ослаблювалася, східний самодер

жець відмовлявся від будь-якого 
залучення до воєнних дій.

У зв’язку з цим найкращим 
політичним рішенням для геть
мана в тодішньому складному 
міжнародному становищі було 
союзництво з Молдовою, що да
вало Хмельницькому значні пе
реваги, найважливішою з яких 

Автор: 
ярослав Століцький, Польща
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НАРЕЧЕНИЙ. 
Тиміш 
Хмельницький

Продовження теми 
на стор. 54

бачилося визнання незалежної 
козацької держави з боку сусід
нього монаршого двору. Шлюб 
сина Тимоша з дочкою молдав
ського господаря Василя Лупула 
Розандою мав, з одного боку, 
зміцнити позиції гетьманської ро
дини серед козацтва, а з другого 
– легітимізувати її право на владу 
в очах правлячих домів Європи. 
На практиці цей династичий союз 
мав означати підпорядкування 
Молдови Україні.

Вирішальним моментом для 
реалізації нових планів Хмель
ницького став зрив засідання 
сейму у Варшаві навесні 1652 
року, внаслідок чого Річ Поспо
лита не ратифікувала Білоцер
ківської угоди i злегковажила 
черговою загрозою з Чигирина. 
Польський коронний гетьман 
Калиновський уже наприкінці 
1651 року інформував Варшаву 
про плани Хмельницького щодо 
походу на Молдову для вінчання 
Тимоша й Розанди. Цьому вирі
шили завадити польські війська, 
які заблокували шлях козаць
кому загонові на Ясси.

В умовах чергового погір
шення відносин 1–2 червня 1652 

року відбулася битва під Батогом. 
Польський табір був надзвичайно 
погано підготований. Війська пе
ребували під невправним керів
ництвом Калиновського, й атмос
фера там панувала фатальна. Це 
призвело до паніки й дальшої по
разки. Безталанний коронний 
гетьман не зміг із цим дати собі 
ради (як і його поперед  ник Мико
лай Потоцький). 2 червня війська 
були повністю розбиті, а велика 
частина їхнього складу потрапила 
в полон. Загинуло порівняно не
багато.

ОСТАТОЧНИЙ РОЗРИВ
Наступного дня сталися драма
тичні події. Хмельницький вику
пив у татар (згідно з джерелами, 
за 50 тис. талярів) полонених, 
яких потім стратили. Точне чис -
 ло жертв оцінити важко. За під
рахунками істориків, воно стано
вило близь  ко 3–5 тис. осіб. По
лягла не тільки військова еліта, а 
й звичайні жовніри та челядь. 
Сучасні дослідження показали, 
що частину бранців урятували 
крим  чаки, які переховували їх, 
перебравши у своїх. Серед них 
був і польський герой часів «По

топу», ворог козаків Стефан Чар
нецький.

Вирізання полонених – це не
типова подія навіть для тієї жор
стокої війни. Спогади про неї збе
рігали в Речі Посполитій десяти
літтями. Вони завжди будили 
гнів, про що каже Ян Собеський, 
згадуючи смерть свого старшого 
брата Марека. Історики по-
різному аргументували це рі
шення Хмельницького. Одні вва
жають, що такі дії є помстою за 
Берестечко і придушення козаць
ких бунтів. Інші вказують на ба
жання утримати татар, оскільки 
на співпраці з ними будував свої 
плани гетьман.

Однак найважливішими бу -
ли два інші чинники. Кривава 
різанина символізувала оста
точний розрив Хмельницького з 
Річчю Посполитою. Він показав, 
що не було місця для Козач
чини в тій державі. Окрім того, 
йшлося про демонстрацію сили. 
Раніше ослаб  лений, гетьман за
свідчив тепер, що не толерува
тиме ворогів. Слід пам’ятати й 
про помірковану козацьку стар
шину, яка все ще бачила своє 
місце в становій ієрархії Речі 
Посполитої. Хмельницький 
планував створити сильний дер
жавний організм і цією розпра
вою хотів показати свою рі -
шучість, немов би погрожуючи 
при  хиль никам альтернативного 
шля       ху. І польським магнатам 
Молдови теж подав знак, що у 
здійсненні своїх планів не зупи
ниться ні перед чим.

Похід Хмельницького на су
сіднє князівство приніс спочатку 
успіх. Козаки зайняли Ясси, 
Тиміш одружився з Розандою, a 
об’єднані Україна та Молдова 
стали важливим елементом на 
карті Східної Європи. Однак на
весні 1653 року знову вибухнула 
війна. Проти Лупула й Тимоша 
виступила широка коаліція (Річ 
Посполита, Волощина, Семиго
роддя). Через брак рішучості в 
Богдана знову піти на Молдову, 
козаки капітулювали в Сучаві 9 
жовтня 1653 року, вже по Тимо
шевій смерті. Ідея українсько-
мол  дав  ської держави та династії 
Хмельницьких втратила сенс. 
Це змусило гетьмана фіналізу
вати свої перемовини з Мо
сквою, що призвело до Переяс
лавських угод. 

НАРЕЧЕНА. 
Розанда Лупул
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К
атастрофа під Берестечком 
та укладена у вересні 1651 
року Білоцерківська угода 
стали тяжким і випробу

вальним ударом для молодої 
української козацької держави. 
Здавалося, усі здобутки Націо -
нально-визвольної війни зійшли 
нанівець: автономія і козацький 
реєстр «князівства Руського» 
значно обмежувалися, території 
Брацлавського та Чернігівського 
воєводств знову відходили до 
Речі Посполитої, а магнатам і 
шляхтичам дозволялося повер
татися до своїх маєтків. Усі вони 
вважали, що бунтівних русинів 
знову взято під контроль і тепер 
можна компенсувати збитки, за
вдані за три роки війни.

РИЦАРСЬКА ВИПРАВА
Однак жодна зі сторін не бажала 
виконувати умови укладеного 
миру, який і польські магнати, і 
козацька старшина вважали тим
часовим і бажали відновлення ві
йни, щоб взяти у ній своє. 

За таких умов Богдан Хмель
ницький рішучими зусиллями 
перегрупував козацькі війська, 
поновив союз із кримським ха
ном і започаткував політику за
лучення Молдови до союзу з 
Україною. Для чого надумав 

оженити сина Тимоша на доньці 
молдавського господаря Василя 
Лупула домні Розанді. На заваді 
став польський коронний геть
ман Мартин Калиновський, 
який навесні 1652-го звелів ви
копати «окопи» на Батозькому 
полі (їх рили під виглядом убез
печення Речі Посполитої від на
бігів ординців і нападу козаків), 
намагаючись заблокувати шлях 
гетьманича на Молдову. Сюди 
ж були підведені коронні вій
ська. То був початок подій, які в 
польській літературі дістали на
зву «криваве сватання» та «ба
тозька різанина». 

Зовні мета розквартированих 
в Україні польських військ була 
«рицарською»: Мартин Кали
новський мав «захистити» кра
суню Розанду Лупул від «зали
цянь» Тимоша Хмельницького і 
«відбити охоту черні» й надалі 
воювати з Річчю Посполитою. 

Коронний гетьман оголосив 
про свій план розгромити коза
ків і татар поодинці, не давши їм 
можливості об’єднатися. Та рап
това поява козацько-татарських 
військ на чолі з Тимошем під Ба
тогом стала цілковитою несподі
ванкою для польського коман
дування. 

НеЗРУЧНе ПОЛе
Мартин Калиновський не мав ані 
авторитету, ані впливу на підпо
рядковану йому армію (як вияви
лося в подальшому, вірними 
йому залишилися тільки на
ймані «німецькі» полки). Окрім 
військових у таборі зібралося 
численне цивільне населення – 
перед боєм тут знайшли приту
лок кілька сотень шляхетних сі
мей Поділля, які саме поверта
лися до своїх маєтків на Брацлав
щині. Усе це скупчення людей 
(до 50 тис. осіб) було фактично 
некерованим і не виявляло до
віри до свого полководця. 

Хмельницький же пильно 
стежив за приготуваннями і ру
хами польських військ і постійно 
підгодовував його дезінформа

цією про власні плани та пересу
вання. Остаточно домовившись 
із татарами й турками про май
бутню воєнну кампанію, він зо
середив козацькі та невеликі та
тарські полки на Правобережжі, 
об’єднавши їх згодом на Дністрі 
з основними козацькими си
лами, до яких долучилися голо
вна ханська армія та ногайська 
орда на чолі з нуреддин-
султаном Кази-Гіреєм.  

Польське командування об
рало для вирішальної битви 
простору рівнину, що тяглася 
від Ладижина правим берегом 
Південного Бугу і закінчувалася 
пагорбами, найвищий з-поміж 
яких іменувався Батогом. На 
цній і розташувався польський 
табір. Цакі укріплення перего
роджували шлях на Молдову, 
який вів із Чигирина. Єдиний 
недолік такого становища – рів
нина і власне табір були занадто 
просторими для утримування 
лінії оборони. 

Богдан Хмельницький, ре
тельно вивчивши донесення про 
місце, де отаборилося військо 
Калиновського, та його мораль
ний стан, ще під час походового 
маршу розділив свої сили згідно 
з планом бойових дій. Оче
видно, що вже тоді в нього ви
зрів остаточний задум повного 
оточення нерухомої польської 
армії. Синові Тимошу з 4–5 тис. 
козаків наказав просуватися по
вільно правим берегом Бугу, а 
Карач-Мурзі на чолі 5 тис. но
гайців і з козацькою кіннотою 
звелів наближатися до поль
ського табору лівим берегом 
Бугу до Батозького поля і нижче 
від нього перейти вбрід річку. 

 
VEnI, VIdI, VICI
За 2–3 милі перед Ладижином 
гетьман наказав своєму сину по
вернути праворуч і форсувати 
Буг вище від міста, а сам послав 
до Калиновського листа, зверта
ючи його увагу на те, що Тиміш 
іде з військом повз польський та
бір, і радячи уступити з «волось

Автор: 
Сергій Дрозд

Козацькі Канни  
Успіх козаків під Батогом зумовили блискучий талант Богдана 
Хмельницького та безпорадність польських військ 

РеАКЦІя

Відгомін козацької звитяги під Батогом 
Із донесення шляхтича Длужевського на адресу поль-
ського короля Яна Казимира: «...2 червня коло полу-
дня нас атакував сам Хмельницький з такими вели-
кими силами, що ми не змогли протриматися й однієї 
години. Нас, оточених з усіх боків, орда рубала шаб-
лями, а козаки так захопили табір, що наше військо 
було буквально стерте з лиця землі». 
Із повідомлення козацької генеральної військової 
канцелярії на адресу московського воєводи в Путивлі 
Хилкова: «Пан гетман з войсками Ляхов погромив и 
Калиновского забито и сына его, и все товариство вой-
ска кварцяного погинуло».  
З універсалу Яна Казимира 2 червня 1652 року про скли-
кання сейму у Варшаві 15 серпня: «В той час як військо 
наше в Україні розгромлене, у якому багато рицарів заги-
нули, з яких одні у битві, а інші – в неволю поганську (та-
тарську) забрані; по цьому безліч хлопства та орд татар-
ських зібрано від неприятельських сил, чим швидко і не-
сподівано Річ Посполиту піддано небезпеці». 
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кого шляху», бо це може при
звести до зайвого бою. Однак Ка
линовський відмовив, чим і ви
значив неминучість збройного 
зіткнення. 

З перших годин дводенної 
битви стало зрозуміло, що Кали
новський і польське команду
вання цілковито втратили ініці
ативу і недбало ставилися до 
охорони переправ. Внаслідок 
цього в ніч з 1 на 2 червня 1652 
року козацько-татарське військо 
щільно оточило польський табір 
з усіх боків і почало готуватися 
до вирішального наступу.  

На світанку козацька кіннота 
на чолі з Тимошем Хмельниць
ким несподіваним наскоком з 
розгону увірвалася до лав проти
вника, який безтурботно спав. У 
цей самий час на польські позиції 
з гори Батіг ударили татари. У та
борі зчинилися неймовірні ме
тушня і паніка. Побачивши, що 
зусібіч на них сиплються зливи 
стріл та куль, польські війська 
остаточно деморалізувалися й по
чали тікати з поля бою. Навіть 
підмога із Кам’янця-Подільсь-
кого, яка підійшла на чолі з си
ном коронного гетьмана Самуї
лом у сам розпал битви, не впли
нула на подальший хід бою. 

Старий гетьман Калинов
ський волав до всіх полків у надії, 
що знайде підтримку в шляхет
ських серцях, проте його ніхто 
вже не слухав і не зважав на при
сутність воєначальника. Збунто
вана «кавалерія народова» розбі
глася по табору, забравши з со
бою все, що тільки можна було. 
За словами козацького літописця 
Самійла Величка, під час «втихо
мирення бунту» найманці Кали
новського перестріляли мало не 
половину власної кінноти. 

Побачивши неймовірне видо
вище взаємного самовинищення 
поляків, козаки й татари з усіх бо
ків накинулися на ворожий табір. 
Сили противника були ще «роз
дягнутими, ніяк не могли вила
штуватися по-військовому», ши
кувалися спорадично, радше го
туючись втікати, ніж обороня
тись. Одні кинулися в Буг, інші 
почали розбігатися хто куди, по
трапляючи під шаблі та аркани 
кримчаків і ногайців. У темноті 
ночі поляки остаточно втратили 
орієнтацію і вже не знали, хто 
звідки наступає. У цей час геть
ман Калиновський, який був двічі 
поранений, з півтисячею своїх 
вір них найманців-німців почав 

відходити в тил табору – до лісу, 
де його загін оточили й цілковито 
знищили.  

УКРАїНСЬКИЙ ГАННІБАЛ
Звістка про розгром польського 
коронного війська поширилася 
блискавично, спричинившись до 
масових виступів селян проти 
шляхти і магнатів у Правобереж
ній Україні. Польський король Ян 
Казимир, щоб якось урятувати 

становище і репутацію Речі По
сполитої, скликав посполите ру
шення в Пьотркуві (між Крако
вом та Любліном).  

Хмельницький же після битви 
відправив до Молдавії весільний 
почет із Тимошем, а сам із вій

ськом пересунувся під Кам’янець. 
Лупул дістав звістку, що україн
ський гетьман не завагається піти 
на нього війною, якщо той наду
має скасувати весілля. Під тиском 
зовнішніх обставин старий і хи
трий молдавський господар зму
шений був стати козацьким союз
ником, видавши доньку заміж за 
Тимоша. 

Хоча Богдану Хмельницькому 
і не вдалося повноцінно скориста
тися перевагами виграної воєнної 
кампанії (через раптове поши
рення епідемії чуми гетьман був 
змушений розпустити козацьке 
військо), сучасники називали пе
реможну Батозьку битву «Кан
нами століття», а самого україн
ського гетьмана порівнювали з ви
датним карфагенським полковод
цем Ганнібалом. Ця звитяга озна
чала для молодої козацької дер
жави розірвання Білоцерківського 
договору та здобуття повноцінної 
незалежності, не обтяженої жод
ною формальною угодою з поль
ським королем.  

Українська
кіннота

Останній опір німецьких
ландскнехтів 

(перша половина 2 червня)

Битва під Батогом 1-2 червня 1652 року

Прориви оборони 
польського табору

зранку 2 червня

Богдан Хмельницький

Мартин
Калиновський

Тиміш
Хмельницький

Татарська
кіннота

Українська
піхота

Польська
кіннота

Німецькі
ландскнехти

П
івденний Буг

Батіг

БАТІГ

П
івденний Буг

Артилерія

Карач-Мурза

Чисельність польських 
військ: 12 тис. кінноти

і 8 тис. піхоти

Чисельність 
українсько-татарських 

військ: 12–15 тис. козаків
 і 20 тис. кримчаків та 

ногайців

ЗВІСТКА ПРО РОЗГРОМ 
ПОЛЬСЬКОГО КОРОННОГО 
ВІЙСЬКА СПРИЧИНИЛА  
МАСОВІ ВИСТУПИ СеЛяН 
ПРОТИ ШЛяХТИ 
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Касова легкість письма
З-поміж белетристики найпопулярнішими на західному 
книжковому ринку залишаються еротична проза, іронічні 
детективи та нещодавно екранізовані романи
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БеСТСеЛеРИ НІМеЧЧИНИ

Сьогодні в німецьких списках найпродаваніших кни-
жок панують переклади й дебюти, принаймні коли 
йдеться про художню літературу. Найвищі позиції 
посідають масові жанри (детективи та фентезі), 
хоча дуже серйозне місце належить «якісній літера-
турі»: прозі з претензією на інтелектуальність, якою 
не погребували б і високочолі. Навіть суто жанрові 
тексти, які здобувають успіх у Німеччині, мають бути 
дуже добре зроблені технічно, відсилати до певних 
культурних пластів і мати виразне власне обличчя. 
Рівень масового читача тут досить високий. Зо-
крема, в останньому з найавторитетніших щотижне-
вих списків від часопису Der Spiegel першість узяв 
успішний у всій Європі романний дебют шведського 
журналіста Йонаса Йонасона «Сторічний, що ви-

стрибнув із вікна і зник» – 
така собі історія «Столітнього 
Якова» на глобальний манер: 
дідусь, що персоніфікує в собі 
історію ХХ століття від більшо-
виків і ГУЛАГу до В’єтнаму, ви-
рішує не брати участі у святку-
ванні власного ювілею у 
вельми неполіткоректний спо-
сіб і, подолавши низку до-
слівно карколомних сюжетних 
поворотів, створює проблеми 
для цілої країни. Поряд із лі-
дером перший детектив Жана-
Люка Баналека, який має 
французьке та німецьке ко-
ріння й пише обома мовами 
про пригоди імпозантного па-
ризького детектива у провін-
ції. Замикає трійку ще один 
дебют – нестандартний лю-
бовний роман Рейчел Джойс, 
у якому літній чоловік долає 
велику відстань, щоб попро-
щатися з колишньою кохан-
кою. Дві останні позиції 
топ-5 – частини великих ро-
манних циклів. Роман Донни 
Леон розповідає про 20-ту 

справу венеційського комісара і водночас про італій-
ську культуру та побут, а «Смертоносне кохання» – 
п’ята книжка з кіберпанкового циклу С’юзанн Кол-
лінз про жорстокий світ майбутнього слідами нещо-
давньої голлівудської екранізації.

СЛОВНИЧОК

Бестселер – книжка, яка має великий попит і продається у значних кількостях 
протягом короткого періоду часу. 
Лонгселер – видання, що має значний попит і не втрачає популярності ро-
ками.
Фан-фік – термін, яким називають некомерційні тексти, створені фана-
тами певної книжки з використанням сюжету та системи образів оригі-
нального твору. Найчастіше предметом фан-фіку стають альтернативна 
історія розвитку подій, зображення того, що залишилося «за кадром», 
написання продовження тощо, а іноді головним героєм нового твору є 
сам автор – читач популярного видання. 
Мешап-роман – твір, де за основу взято класичний текст або реальні істо-
ричні факти, а потім додано елементи популярних жанрів на кшталт фан-
тастики, кіберпанку, зомбі-хорору тощо. Критики порівнюють літератур-
ний мешап із музичними реміксами. 
POd (print on demand) – нова видавнича технологія, яка уможливлює 
друк нових екземплярів після замовлення покупця за фіксованою ці-
ною незалежно від кількості. Вигідна для публікації книжок, які на-
вряд чи стануть бестселерами: примірники не займають місце на 
складі й коштують дешевше, ніж малотиражне видання традиційним 
способом друку.

К
ритики українського книжкового ринку зде
більшого все ще вірять у те, що художня лі
тература має високу місію та мету. Тож що
разу бідкаються: народ читає Дашвар, 

Шкляра і Дереша, масово скуповує Мирослава До
чинця, а видавництва подають шалені цифри про
даних книжок Симони Віллар та Лади Лузіної, які 
перевірити неможливо. Тим часом найвідоміші 
представники «високого» пись  ма продукують зде
більшого лонгселери, але не бестселери.

Ситуація західного книжкового ринку відмінна 
насамперед різноманіттям. Асортимент пропоно
ваних видань там значно ширший. Утім, кількість 
імен і назв усе одно залишається в межах певних 
літературних жанрів. Інформація про вподобання 
англомовного світу доступна завдяки авторитет
ним книжковим рейтингам The New York Times 
Book Review та USA TODAY's Best-Selling Books list, 
які щотижня подають оновлені топи продажу 
електронних та паперових книжок. Ці переліки 
достатньо репрезентативні, щоб робити висновки 
про тенденції тамтешнього ринку.

ВІД СеКСУ ДО ФАНТАСТИКИ
Найпопулярнішою нещодавно виданою англомов
ною книжкою наразі є трилогія британки Е. Л. 
Джеймс «П’ятдесят відтінків». Уже багато тижнів 
перша частина «П’ятдесят відтінків сірого» очо
лює топи, а друга і третя, а також видання всіх 
трьох під спільною обкладинкою утримують пози
ції в першій десятці. Експерти ламають голови над 
таємницею успіху цієї книжки, кінопродюсери вже 
готують екранізацію. Основну частину тексту бест
селера становлять найрізноманітніші еротичні 
сцени. Здавалося б, кого зараз таким здивуєш? Та 
й сюжет неоригінальний: вона – юна і недосвід
чена, він – мільйонер, черствий, психологічно 
травмований ще в дитинстві, що втратив здатність 
кохати, але практичного досвіду має аж занадто 
багато. І коли нарешті взаємний магнетизм пере
магає і герої припиняють боротьбу з пристрастю, 
починається найцікавіше. Щоб не втратити заці
кавлення одне в одному, пара вдається до різнома
нітних ліжкових експериментів від рольових ігор 
до БДСМ. Окрім традиційної притягальності еро
тичного письма на популярність «П’ят  десяти від
тінків» вплинули ще два чинники. Перший – 
книжка починалася як фан-фік усесвітньо відомих 
«Сутінків» Стефані Майєр: саме іменами персона
жів вампірської саги авторка назвала своїх героїв. І 
хоча згодом вона змінила їх і розширила первіс
ний текст, проте історію створення «…відтінків…» 
залишила для всіх передмов та анотацій. Другий 
чинник – те, що вперше книжка вийшла в елек
тронному форматі та форматі POD (print on 
demand, друк за запитом). Але піар на теренах ін
тернету зробив своє. Жінки середнього віку кину
лися купувати книжку онлайн: хороший спосіб 
зробити це, не червоніючи перед молоденькими 
консультантами. Вражені літературні критики на
звали такий феномен «Mommy Porn» і, звісно ж, 
оголосили третій фактор успіху – таємниці жіно
чого підсвідомого, яке сублімує потяг до насиль
ства та мазохізму в читання відповідних текстів. 

Автори: 
Оксана Щур, Роман Горбик
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БеСТСеЛеРИ ФРАНЦІї

У Франції національна книжка представлена на найви-
щих позиціях. Проте й тут, як і в Німеччині, на пер-
шому місці – шведський автор. Згідно з авторитетним 
списком від тижневика Le Nouvel Observa  teur та компа-
нії GfK, найкраще нині на батьківщині Бальзака і Фло-
бера продається роман «Русалка» знаної авторки де-

тективів Камілли Лекберґ, у якому аре-
ною жахливих убивств, як і в решті її 
творів, стало рідне село письменниці 
на морському узбережжі. Друге місце 
посідає один із найпопулярніших нині 
авторів країни Ґійом Мюссо зі своїм 
останнім трилером «Сім років по 
тому», де розлучена пара об’єдну -
ється, щоб знайти викраденого сина. 
На третьому місці француз Марк Леві 
(відомий за голлівудською екраніза-
цією його першої книжки «Між небом 

і землею»). У його новому романі «Переграти спо-
чатку» герой повертається в минуле, щоб знайти влас-
ного вбивцю і відвернути смерть. На четвертій схо-
динці роман 91-річної англійської авторки популярних 
детективів Філліс Дороті Джеймс «Смерть приходить у 
Пемберлі», який продовжує класичний твір Джейн 
Остін «Гордість і упередження» загадковим убивством 
і розв’язанням загадки. Замикає п’ятірку психологічна 
історія однієї спроби дауншифтингу «Список моїх ба-
жань» ще одного француза Ґреґуара Делакура. Це 
єдина з усіх книжок у топі, що не має детективної ін-
триги. Утім, можливо, свій відбиток на останні рей-
тинги наклала пора відпусток: згідно з останніми до-
слідженнями, французи читають найбільше саме 
влітку на відпочинку. В асортименті відповідно теж до-
мінує легке, ненав’язливе чтиво.

БеСТСеЛеРИ ШВеЦІї

У Швеції топ-5 продажу книгарень, за даними Swedish 
Book Review, цілковито складається лише з місцевих 
творів. Жодного перекладу. Але це й не дивує з огляду 
на те, що шведи змусили всю Європу читати свої 
книжки, а їхні автори очолюють два попередні списки. 
Нова школа шведського детективу завдяки всесвіт-
ньому успіху Стіґа Ларссона здобуває чимдалі ширше 
визнання. Щоправда, список бестселерів у Швеції жан-
рово досить одноманітний: як і у Франції, тут майже 
самі детективи. Його очолює остання книжка дуету ав-

торів кримінальних романів Андерса 
Рослунда та Берґе Гелльстрема «Два 
солдати», що розповідає про помсту 
двох побратимів-злочинців детективу, 
який запроторив їх у колонію ще під-
літками. Критики хвалять твір за ав-
тентичне відображення кримінальних 
кіл і тюремного життя. Друге місце на-
лежить роману відомої і за межами 
Швеції авторки Марі Юнґштедт 
«Остання дія», де двоє детективів, чо-
ловік і жінка, закохуються одне в од-

ного, розслідуючи вбивство редактора газети. Мисли-
вець знаходить у череві вбитого у шведських горах 
ведмедя людський палець, а через півроку за сотні кі-
лометрів за дивних обставин гине жінка – зв’язок між 
цими подіями розкриває роман «Яко жертва Молоху» 
Оси Ларссон, бронзовий призер рейтингу. На четвертій 
позиції пригоди пасажирів літака і працівників спец-
служб під час нападу терористів у романі «Жертва 
раю» Крістіни Ольсон, популярної письменниці, яка 
має освіту політолога і навіть працювала в ОБСЄ. Беле-
тризована автобіографія «Залишаючись на сонці» 
письменниці та художниці Йоганни Екстрьом, чиї 
батьки – відомі у Швеції митці, розповідає про особли-
вості дитинства в зірковій родині.

Тим, хто вже насолодився «П’ятдесятьма відтін
ками» і прагне продовження, радять придбати ще 
одну популярну книжку: романтично-еротичну іс
торію американки Сильвії Дей «Назустріч тобі, го
лою», де теж мальовничо зображений процес зва
блення і побудови стосунків між парою людей із 
важкими характерами. А читачам у пошуку класич
ного дамського роману підійде «Шлюбний контр
акт» Дженніфер Пробст – розповідь про молодика, 
який вступає у фіктивний шлюб зі збіднілою влас
ницею книгарні, щоб успадкувати бізнес багатого 
родича. Той, хто читав принаймні три зразки 
жанру, легко передбачить розвиток подій і фінал. 

Трилогію Е. Л. Джеймс наздоганяє свіженький де
тектив відомої американської авторки Джанет Івано
вич. «Злочинний бізнес» щойно з’явився в хіт-параді, 
але вже конкурує з постійними позиціями. Іронічна 
головна героїня Ліззі Такер та її напарник Дизель на
магаються врятувати світ: їм потрібно зашкодити зло
вмисникам зібрати сім давніх каменів, що символізу
ють сім смертних гріхів, адже той, кому вдасться здо
бути реліквії і скомбінувати їх у певний спосіб, дістане 
нечувану владу й перетворить Землю на пекло. Попри 
позірну серйозність місії, книжка весела завдяки діа
логам, а також дотепним і єхидним коментарям го
ловної героїні щодо ситуації довкола та самої себе – 
оповідь ведеться від першої особи.

Заглиблює у підсвідоме й книжка авторки із 
США Джиліан Флінн «Покійна дівчина». Ще ра
ніше письменниця наголошувала, що прагне зобра
зити внутрішній світ представниць слабкої статі 
інакше, ніж вимагає традиція. Тоді йшлося про 
жінок-злочинців – ми звикли сприймати їх як 
жертв або як істот, доведених до скоєння злочину, а 
між тим жінка може керуватися тими самими моти
вами, що й чоловік, і бути в цій сфері не менш 
успішною. Тепер уже визнана авторка кількох бест
селерів взялася зобразити проблеми шлюбу в су
часному суспільстві. Нік та Емі втратили роботу з 
початком світової економічної кризи і змушені осе
литися в маленькому містечку, з якого походить го
ловний герой. Емі, яка зростала у Нью-Йорку, всі
ляко опирається навіть припущенням, що новий 
спосіб життя – це назавжди. У день п’ятої річниці 
їхнього шлюбу дружина раптом зникає. Підозри 
падають на чоловіка. Розгортання сюжету трилера 
(Флінн порівнюють із Гічкоком у цьому жанрі) су
проводжується репліками подружжя, де вони скар
жаться одне на одного: Емі, виявляється, вела що
денник. Кожен, звісно ж, подає власну версію подій 
і по-своєму її перекручує. Шлюбне життя, отже, не 
менш складне й цікаве, ніж детективний сюжет. 

Американець Сет Ґрем-Сміт видав роман «Ав
раам Лінкольн, мисливець на вампірів» ще 2010 
року. На хвилі успіху екранізації читачі знову зга
дали про літературний текст. Мешап-роман обіграє 
історичні факти і міксує історичну прозу з жанром 
розповідей про вампірів: так, президент Лінкольн 
постає відважним борцем із містичним, який обсто
ював скасування рабства ще й тому, щоб позбавити 
європейських імміг  рантів-вампірів поживи та зму
сити їх переселитися на інший континент. І хоча 
критики закидають авторові недостатню концепту
альність зображення співіснування двох джерел 
зла: рабства і вампіризму, утім, голов  не те, як ро
ман зроблено. Адже це зразок нового жанру, не 
менш цікавий, аніж «Гордість та упередження і 

БеСТСеЛеРИ 
АНГЛОМОВНОГО 
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зомбі», попередній роман цього ж таки письмен
ника, де за основу взято класичний роман Джейн 
Остін, до якого додано елементи зомбі-хорору та 
трохи описів східних бойових сцен.

Решта ж позицій книжкових рейтингів перекон
ливо доводить: підліткам цікава література, хай там 
що хтось каже. Або навіть не так: молодіжна і підліт
кова проза популярна, навіть якщо її читають ті, хто 
формально виріс із віку цільової аудиторії. Трилогія 
«Голодні ігри» С’юзанн Коллінз та «Гра престолів» 
(перша книжка з циклу «Пісня льоду та полум’я»)
Джорджа Р. Р. Мартіна надійно утримують позиції, 
хай навіть частково і завдяки однойменним фільмам 
та комп’ю  терним іграм. Динамічна розповідь про 
інші світи та їх порятунок – що може бути цікавішим 
для кліпової свідомості сучасної людини?

«КАТеРИНА» яК ВАМПІРСЬКА САГА?
Бідкатися стосовно відсутності в топ-10 книжкових 
рейтингів нобелівських лауреатів немає сен  су. Вони 
з’являться тут восени, впродовж перших кількох 
тижнів після чергового вручення цієї премії. А кла
сику люди скачують з інтернету або беруть у бібліо
теках. До того ж охочих почитати щось легеньке і 
про секс завжди більше, ніж покупців Шекспіра. 

Отже, тенденції очевидні. І певні закономірності 
цілком можуть спрацювати на вітчизняних теренах. 
Читач потребує любові та сексу, бо, цілком можливо, 
недоотримує цього в реальному житті. Статистика 
свідчить: мешканці сучасних західних міст дедалі 
більше сил віддають роботі та віртуальному про
стору, а на емоції офлайн залишається мінімум енер
гії. Тож треба вчитися писати чуттєві, захопливі та 
розлогі еротичні сцени. Треба читати психоаналіти
ків і вивчати буття народу в польових умовах – та ж 
таки Джиліан Флінн, перш ніж стати авторкою бест
селерів, працювала кримінальним репортером і те
лекритиком. Необхідно, зрештою, вміти написати 
проблемний роман іронічно і з гумором, навіть якщо 
це буде чорний гумор, бо в українській літературі 
проблеми здебільшого описують так, що в оповідача 
й читача стається одночасна істерика ще на перших 
сторінках книжки. Зрештою, слід освоювати нові 
жан  ри. Переписана Василем Шкляром «Повія» – це 
прекрасно, але де «Катерина» як вампірська сага чи 
«Інтермецо» як стімпанк? 

Ще одна суттєва особливість найпродаваніших 
книжок західного ринку – їм притаманна випрацю
вана легкість стилю. Більшість авторів приходять у 
популярну літературу із суміжних жанрів: це журна
лісти, телесценаристи, критики, яким одного дня 
бракне простору, тож вони підступаються до роману, 
вже знаючи про вподобання широкої аудиторії та за
кони масової прози. Здатність створити читабельний 
захопливий текст – уже половина успіху. Пересічний 
читач має право вимагати за свої гроші книжку, крізь 
синтаксис якої не треба продиратися з мачете. Ну хіба 
що заради гарантованого катарсису, але то вже роз
мова про інший тип літератури. Українські письмен
ники теж навчилися думати про свого читача й уяв
ляти його потреби й бажання; принаймні таке вра
ження справляють найпопулярніші тексти останніх 
років. А ось працювати над технікою більшості з них 
варто ще довго й наполегливо. Якісне жанрове 
письмо має бути таким самим приємним, як колонки 
есеїстів дорогого глянцю або як найпопулярніші бло
гові записи відомих політичних оглядачів. 
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«Залізне місто»

Музей «Судакська фортеця»
(Судак, АРК Крим)
До свого 1800-річчя Судак збирає на 
території музею просто неба най-
кращих ковалів Європи, які змагати-
муться між собою не так силою уда-
ру ковадла, як майстерністю робо-
ти. Кожен охочий зможе спробува-
ти себе в ролі коваля, а також про-
йтися територією фортеці в костюмі 
епохи Середньовіччя. Організовані 
групи туристів супроводжуватимуть 

гіди, що не лише розка-
жуть історію споруджен-
ня об’єкта, а й відкриють 
таємниці вміння ковалів. 
Також на території пра-
цюватиме квартал май-
стрів, де можна буде по-
бачити гончарне, скло-
дувне ремесло, лозопле-
тіння і ткацтво на рамах.   

«Сусідній Світ»

Пляж Sundali
(Керч, АРК Крим)
Цього року міжнародний фести-
валь музики й актуального мис-
тецтва святкує своє п’ятиріччя. З 
нагоди ювілею на сцену вийде 
близько 50 гуртів та виконавців, 
серед яких Animal Джaz, Louna, 
«Кирпичи», «Торба-на-Круче», 
«Ляпис Трубецкой», «Бумбокс», 
Сергій Бабкін, Pur: Pur, Bahroma 
та ін. Тобто в line-up будуть пред-
ставлені усі стилі та на-
прями живої музики – 
від року до брит-попу. 
Крім того, у програмі 
цікаві арт-об’єкти, ніч-
ні покази, фотовистав-
ки, літературні читан-
ня, театральні поста-
новки та багато іншої 
всячини.  

Анонси

У «Червоних вогнях» жанр 
містики схожий на салат 
«Олів’є» – намішане все, 
що можна собі уявити, 
решта ж пояснюється 
на словах

фанатів мав значення факт режисури «…вогнів» іс
панцем Родріґо Кортесом, що відзначився своїм 
клаустрофобічним трилером «Похований жив
цем». Та двогодинна біганина героїв і сюжету від 
жанру до жанру, від наукового до містичного, від 
авторського стилю до штампів Голлівуда не додала 
режисерові балів. Зрозуміло, що після успіху свого 
попереднього фільму Кортес мав усі права руха
тися далі кар’єрними щаблями, тобто отримати зі
рок на головні ролі, великий бюджет і широку дис
трибуцію. Він це й дістав. І створив велике полотно 
як у сенсі хронометражу, так і в сенсі жанрового 
прикладу. Й не без цікавості – «Червоні вогні» за

З детективної історії в дусі «руйнівників міфів» 
про науковців, які спростовують усі можливі 
паранормальні явища, фільм трансформу
ється в трилер з алюзіями до «Омена» і «Того, 

хто виганяє диявола» й закінчується «Шостим від
чуттям». А за хвилину до фіналу вставлена незро
зуміло для чого макабрична сцена з жорстоким по
биттям героя, яка нагадує стрічки про мафію чи 
шматок із «Незворотності», де зґвалтування нату
ралізоване до максимуму… Що це? Попурі на 
жанри? На містику? Намагання з обрізків старого 
створити еклектичне нове? Прем’єрний показ 
стрічки на ОМКФ за тиждень до виходу в україн
ський прокат зібрав чи не повний зал Фестиваль
ного центру на 1,2 тис. місць. Цьому, звісно, спри
яли і участь у ньому Сіґурні Вівер із Робертом де 
Ніро, і представлення особисто ірландським акто
ром голлівудського Олімпу Кілліаном Мерфі, який 
заради цього на день прилетів до Одеси. Плюс для 

27–29 липня 27–29 липня26 липня, 19:00
«Світові зірки танго»

Одеська обласна філармонія
(Одеса, вул. Буніна, 15)
Запрошені танцівники висту-
плять у межах IV Міжнародного 
фестивалю аргентинського танго 
Tango D’amore. Силу танцю кохан-
ня в супроводі оркестру Pasional 
Orquesta демонструватимуть пари 

з Аргентини та Туреччи-
ни Нері Піліу та Жаніна 
Кіньонес, Хуан Фоссаті та 
Хімена Арамбуру, Онур 
Кіра й Чігдем Камгож. 
«Живий звук, живе тан-
го та живі емоції», – обі-
цяють публіці організато-
ри, додаючи, що завдяки 
блискучій майстерності 
танцюристів та емоційно 
насиченій музиці кожен 
зможе побачити і відчути 
своє пристрасне танго.

Хибна 
конструкція

«Червоні 
вогні»/
«Red Lights».
У кінотеатрах 
України
з 19 липня

КІНО
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4 серпня, 19:00
Мадонна

НСК «Олімпійський»
(Київ, Велика Васильківська, 55)
Нарешті мрія численних україн-
ських фанів здійсниться і вони 
побачать Мадонну на власні 
очі. Американська поп-діва при-
їде до столиці з грандіозним 
шоу, яке не має аналогів і вра-
жає своїми масштабами. У меж-
ах світового турне співачка ре-
презентує своїм численним ша-
нувальникам композиції з но-

вого альбому «MDNA», 
реліз якого відбувся в 
березні 2012-го, а та-
кож улюблені хіти. Зага-
лом Material girl дасть 
концерти у 26 європей-
ських містах та після 
20-річної перерви заві-
тає до Південної Амери-
ки й Австралії.

3 серпня, 19:0028 липня, 20:00

хоплюють, інтригують… але напруження в них пе
ребільшене, монтаж сцен нерівномірний, як рухи 
паралітика, а фінальні висновки не відповідають 
на запитання, а помножують їх. Так, весь у чорному 
де Ніро в ролі хитрого медіума вражає, як давно це 
не робив; експресивний Мерфі тішить, як завжди, а 
Вівер на мить повернула старі добрі часи її «Іміта
тора». Та все це половинні міри, і вони неспро
можні втримати важку і багатошарову конструк
цію від розвалу, як не втримала «неправильну» пі
раміду в Медумі хибна інженерна думка.

Ярослав Підгора-Гвяздовський

G3 Europe 

Національний палац «Украї-
на» (Київ, вул. Велика Василь-
ківська, 103)
Невдовзі любителі інструменталь-
ної музики матимуть унікальну на-
году потрапити на гітарне шоу сві-
тового рівня. Адже G3 – це серія 
концертів за участю одних з най-
кращих гітаристів нашого часу. 
Традицію зустрічі віртуозів на од-
ній сцені започаткував і впрова-
див у життя музикант Джо Сатріа-
ні ще 1996-го. Згодом до 
нього долучився Стів Вай. 
Незмінна двійка щоро-
ку виступає з новим гіта-
ристом – 2012-го це Стів 
Морс. Протягом трьох го-
дин артисти насолоджу-
ються спільною грою та 
можливістю потішити 
нею публіку.

ДДТ 

ТКК «Ювілейний»
(ялта, пров. Чорноморський, 2)
Російський рок-гурт на чолі зі сво-
їм незмінним лідером, автором 
більшості композицій Юрієм Шев-
чуком (на фото) представить у 
Криму програму «Сольник». За 
словами організаторів, концерт 
відбудеться у досить незвичному 
для рокерів форматі – свої відо-
мі хіти вони виконають в імпрові-
заційних та симфо-рок-н-рольних 
варіантах. Паузи між піснями бу-
дуть заповнені віршами Юрія Шев-

чука з його книжки 
«Сольник», які начи-
туватиме він сам. Ще 
одним сюрпризом 
для публіки стане ви-
користання музикан-
тами тромбона, ли-
тавр та вібрафона. 

Дзвінка Матіяш. 
«Історії про троянди, дощ і сіль»
Письмо авторки подібне до ткання полотна або 
тихого співу народної тужливої пісні, до розплі
тання коси або набігання морських хвиль на бе
рег у час штилю. Оповідання в цій книжці про 
жінку, яка не може ходити, але у снах бігає на
ввипередки з вітром, про неквапливу старість, 
про танець Русалки, про зустріч німого мона
ха з Богородицею... Це ніби звертання до близь
ких, яких уже немає поміж живих, до мінливого 
й водночас віч  но незмінного світу.

Богдан Рубчак. «Міти метаморфоз, 
або Пошуки доброго світу»
Книжка містить написані в різні роки есеї, у яких 
автор розмірковує над міфотворчістю та піснет
ворчістю в українській поезії. Герої цієї книж
ки: Шевченко, Антонич, Маланюк, Лівицька-
Холодна, Стус, поети «Молодої музи» та «Україн
ської хати» та інші. Широка ерудиція письменни
ка, науковця, представника Нью-Йоркської групи 
дає йому змогу розглядати українську літературу 
в контексті світової.

Василь Кожелянко. «Діти застою» 
В останньому романі Кожелянка йдеться про по
коління, яке пережило свою молодість у 1970–
1980-х. На прикладі окремо взятого багатонаціо
нального села на Чернівеччині письменник пока
зує вплив епохи з її атрибутами: безпросвітністю, 
суцільною нудьгою, розпачем, пиятиками, роз
мірковуваннями про вічне, побутовизмом, мрія
ми про незалежну Україну – на життя уже в 1990-
х та початку 2000-х. Майстерне письмо, сумови
та іронія, що прозирає крізь кожен рядок, роблять 
цю книжку особливою в доробку автора.

КНИжКИ
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Ізольовані від океану
Далекий і спекотний Парагвай зажив небездоганної репутації у світі 
й не має виходу до моря – через це його часто оминають туристи. 
Тиждень переконався, що дарма

У тутешніх жартівливих 
піс  нях інколи звучить ви
слів «він стане матро
сом». Гіркувата іронія 

цього дотепу зрозуміла: в усій 
Західній півкулі лише Парагвай 

і Болівія – без виходу до океану. 
Цей географічний казус прирі
кає країну на ізольованість і сут
тєво впливає на її історію.

НІМеЦЬКА АМеРИКА
З Києва до Асунсьйона можна 
дістатися рейсом бразильської 
авіакомпанії. Коли я перетнув 
лінію прикордонного контролю, 
до мене звернувся митник: «По
кажіть усе, що є у вашій сумці». 
На його обличчі помітно подив, 
що сеньйор із Європи помандру
вав за Атлантику з єдиною тор
бою через плече.

Чимало готелів столиці кра
їни німецькі. Історія розпоряди
лася так, що наприкінці Другої 
світової війни сила-силенна нім
ців вирушили до Парагваю. Тут 
вони фактично монополізували 
відповідний бізнес – ви ще й 
досі натрапите на металеві 
ручки дверей, вироблені в гітле
рівському Рейху. Дехто з жите
лів ФРН і зараз гостює тут у своїх 
далеких родичів.

Асунсьйон передусім вражає 
місцевим «ботанічним зоопар
ком», де представлено флору та 
фауну всіх регіонів держави. В 
одному з куточків столиці, біля 
колишньої резиденції дикта
тора, я зіткнувся зі літньою пані. 
Дізнавшись, що її співрозмов
ник з України, вона мимохідь за
питала: «Скажи, а у вас там до
роги заасфальтовані?» – й по
скаржилася затим, що через 
пропаганду минулих років Па
рагвай зажив небездоганної ре
путації у світі. Тому й туристів у 
ньому буває значно менше, ніж 
хотілося б. А ще додала, що 
влітку в цих краях надто спе
котно – понад 49 °С в тіні. Та в 
будь-який час спеки не бракує.

ПАРАГВАЙСЬКА ГЛИБИНКА
Центральний автовокзал на око
лиці Асунсьйона – це справжній 
рай для романтичних мандрів
ників. Бразилія? Аргентина? 
Уругвай? Болівія? Усе тут до ва
ших послуг. Загадкою лиша
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яК ДІСТАТИСя?

Радше за все ви 
летітимете до 
бразильського 
міста Сан-Паулу 
з попередньою 
пересадкою в 
Парижі, Ам-
стердамі, Римі 
чи Мілані. А за-
галом їх дове-
деться робити 
принаймні дві, 
дорога не вкла-
деться в одну 
добу. Рейси з 
єдиною пере-
садкою в Ма-
дриді теоре-
тично можливі, 
але вкрай до-
рогі й незручні. 
Для відвідання 
Парагваю укра-
їнцям віза не 
потрібна.

МОВИ ПАРАГВАЮ

Якщо не опанували іспанської, 
спробуйте спілкуватися англій-
ською або німецькою. Звичайно, 
це стосується не провінції, а місць 
обслуговування в межах центру 
столиці. Німецькою тут розмовля-
ють в усіх готелях. Місцеву мову 
гуарані (одну з державних) у сто-
лиці застосовують порівняно 
мало, і ніхто не чекатиме від вас 
володіння нею.

ється, як пасажири витримують 
багатогодинні рейси.

Свого часу я вдосталь начи
тався про те, якими небезпеч
ними є самостійні подорожі в 
глибинку Парагваю. Певно, саме 
тому на свої страх і ризик щодня 
їздив цією країною в дешевих 
міжміських автобусах. Залізниці 
там практично немає – є неве
личкий відтинок, який побуду

вали дуже давно, і тепер він 
майже не функціонує. Отже, я 
заходився вивчати «жах  ливу й 
небезпечну» місцеву периферію 
і зробив для себе чимало від
криттів. Люди там надзвичайно 
щирі, добрі. Як цікаво було на 
власні очі побачити знаменитий 
храм у місті Каакупе, до якого в 
дні свят йдуть тисячі прочан! Не 
менш вражають і тропічні села. 
Ламбаре, Лімпіо, Люке – всі ці 
населені пункти можна знайти 
хіба що на найдокладніших гео
графічних картах. Але жителі в 
них такі самі, як і скрізь: у всіх 
подібні проблеми, пристрасті, 
усмішки…

Одного разу, заблукавши, 
почав розуміти, що без знання 
дороги не дістануся до місцевої 
автостанції і не повернуся вчас-
 но до столиці. Навкруги ані 
душі. Лише рівнина й пальми. 
Але не такі, як у Середзем -
номор’ї, а незвичайні – високі й 
тонкі, з маленькими кронами, 
розміщеними десь угорі, під са

мими хмарами. Раптом назу
стріч показалася дівчина, яка 
несміливо чимчикувала ґрунто
вою дорогою. Мені було зрозу
міло, що її рідна мо  ва – гуарані. 
Проте вона не могла не знати й 
іспанської. Ризикнув звернутися 
до неї по роз’яснення. Не дивно 
було б, якби подорожня зляка
лася двометрового іноземця, ко
трий зустрівся їй у безлюдному 
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ЦІКАВИНКА ДЛя ГУРМАНІВ

Походжаючи центральними кварталами, можна опини-
тися на площі з пам’ятником диктаторові Стресснеру. 
Два кроки в сусідню вуличку – і ви на порозі єдиного в 
Парагваї спеціалізованого магазину місцевих вин. По-
вірте, ці напої вас неодмінно вразять! Вони не схожі на 
будь-який трунок, який ви куштували доти. В асорти-
менті лише п’ять-шість видів продукту, і нагадує він 
якусь своєрідну виноградну «слабкоалкоголку»: з по-
гляду європейця, це навряд чи можна назвати вином. 
Навіть у сусідній Аргентині (яка ним славиться) ви не 
знайдете нічого схожого.

місці. Але ні! «Сі, сеньйор», – із 
чарівливою усмішкою відповіла 
мені вона. І саме тоді я зрозумів, 
що всі страхітливі розповіді про 
Парагвай – пережиток.

Багато що змінилося в цій 
країні останніми роками. Раніше 
там існував закон, що забороняв 
робити знімки будівель держуста
нов. А в кожного, хто вповільнить 
крок біля президентського палацу 
й почне вдивлятись у його вікна, 
поліція мала право стріляти без 
попередження. Саме через це 
нині стільки парагвайців із широ
кими усмішками поспішають усім 
сімейством сфотографуватися під 
білосніжними стінами резиденції. 
Водночас пам’ятник Альфредо 

ОБМІН ГРОШеЙ

Увага! У парагвайській столиці дуже мало місць, де 
можна обміняти долари на місцеві гуарані. Для цього 
обов’язково мати паспорт. Приймають виключно ку-
пюри нових серій у доброму стані. Не бажано обміню-
вати велику суму за один раз. Якщо у вас будуть «зе-
лені» старого зразка (з «маленькими портретами»), 
вам відмовлять. Проте основні типи українських пласти-
кових банківських карток діють усюди, де є термінали.

Стресснеру, який обіймав най
вищу посаду в країні впродовж 35 
років у ХХ столітті, мирно зали
шається стояти на одній із площ 
міста. Неподалік самісінького па
лацу глави держави починаються 
нетрі. Сторонній туди не потра
пить: його просто зупинить полі
ція. Та й, окрім іншого, така екс
курсія є небезпечною.

З-поміж культурних закла
дів у Асунсьйоні найцікавішими 
виявилися три музеї: історії пле
мені гуарані, образотворчих 
мистецтв і залізничного тран
спорту. Останній облаштовано в 
красивій будівлі колишнього 
вокзалу на площі Уругваю. Тут є 
старі потяги, які їздили сто років 

Парагвайці плетуть 
мережива – «ньян-
дуті», з яких роб -
лять квіти, птахів, 
тварин та різнома-

нітні візерунки

тому. Усередині все лишилося 
недоторканим: купе-люкс з уми
вальниками, розкішний бар, за
гальні та плацкартні вагони. 
Відвідини цього місця – одна з 
найзахопливіших сторінок ман
дрівки до країни. А ще варто 
пройтися авенідою Маршала 
Лопеса, де багато зразків коло
ніальної архітектури.

Останнього вечора в Парагваї 
я натрапив на євангелістську 
церкву. Фотографую її портал – і 
раптом бачу, як у кадр забігає 
хлопчисько. Бешкетуючи, про
сить клацнути ще і його. Через се
кунду навколо мене збирається 
натовп дітей. Адже іноземець тут 
і досі – рідкість. 

Міжнародні теле-
фонні розмови  

 у Парагваї              
за допомогою  
ТревелСімки:  

вихідний тариф –

$0,55/хв,
вхідний – 

$0,00/хв  
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Найкращий у світі 
студентський 
інноваційний проект 
створювали 
на кухні донецької 
багатоповерхівки

Цього року один із найбіль
ших міжнародних конкур
сів технологій Micro  soft 
Imagine Cup відзначив 

своє десятиріччя. У ювілейному 
фіналі змагання, що відбувалося 
в австралійському місті Сідней, 
взяли участь понад 350 студентів 
із 75 країн світу. Переможцями 
міжнародне журі визнало україн
ців. У найпрестижнішій номінації 
конкурсу «Розробка програмних 
проектів» першість здобули сту
денти донецької філії Комп’ю -
терної Академії «Шаг» Антон 
Пастерніков, Максим Осика, Ва
лерій Ясаков і Антон Степанов.

Свою команду хлопці назва-
 ли QuadSquad, тобто команда 
чотирьох. Не менш промовисту 
назву дали й представленому на 
Imagine Cup проектові – Enable 
Talk. Адже винахід донецьких 
студентів і справді дає змогу го
ворити тим, кого природа по
збавила цієї можливості, – лю
дям з вадами слуху та мов
лення. Вони створили рука
вички, які перетворюють мову 
жестів на голос.

У них вбудовані сенсори, аксе
лерометр, гіроскоп і навіть ком
пас. Завдяки цьому вони відсте
жують своє положення у про
сторі, згинання пальців та переда
ють інформацію на мобільний 
пристрій – телефон. За допомо
гою спеціального програмно  - 
го забезпечення, розробленого 
українськими студентами, отри
мані дані перетворюються на зву
ковий сигнал – новий електрон -
ний голос її власника. Крім того, 

роботу рукавички оптимізує со
нячна батарея.

«Нам відомі проблеми глу
хонімих людей, адже маємо зна
йомих із вадами слуху та мов
лення. Думали, як їм допо
могти, – розповіли Тижню 
хлопці. – Тому й виносили про
ект соціальної спрямованості».

На створення Enable Talk 
хлопцям знадобилося близько 
шести місяців. Причому працю
вали переможці просто на кухні, 
вдома в одного з учасників ко
манди. Там ночами кипіла пра-
 ця зі створення апаратної час
тини рукавичок.

Перш ніж відправитися до 
Австралії, донеччани здобули 
перемогу вдома у національ
ному фіналі, що відбувся в сто
лиці у квітні цього року. Вже 

тоді вони вірили у власні сили. 
«Наша команда переконана, що 
в цього проекту є всі шанси 
об’єднати сучасні технології в 
галузі мікроелектроніки та по
тужність операційних систем 
Windows, щоби зробити світ 
кращим не лише для людей з 
обмеженими можливостями 
мовлення та слуху, а й для нас 
усіх», – заявив після київської 
перемоги Антон Степанов. 

Проте скромності він не 
втрачає. Вже після світової пе
ремоги каже, що рукавички – 
це, звісно, лише прототип, але 

ще не зовсім готовий продукт. 
Перш ніж люди зможуть корис
туватися цим винаходом у по
всякденному житті, його треба 
ще вдосконалювати. Хлопці 
підрахували, що згодом така 
рукавичка коштуватиме не так 
вже й багато – $75.

Визнають вони й майстер
ність суперників. «У Австралії 
ми не мали зайвого вільного 
часу, адже мусили добре підго
туватися до презентації влас
ного проекту, – зізнаються пере
можці. – Але все одно не могли 
не звернути увагу на винаходи 
інших конкурсантів».

Антону Степанову більш за 
все сподобались проекти студен
тів з Японії та Португалії, які по
сіли, відповідно, друге і третє 
місця. Японці представили на 
Ima  gine World Cup енергозбері
гальний проект, розповідає ка
пітан Quad  Squad. Це розумна 
система контролю за освітлен
ням у приміщеннях. Португаль
ська команда, як і українська, 
мала за мету полегшити життя 
людям із обмеженими можли
востями. Студенти вигадали ро
бота, завдяки якому люди, при
куті до інвалідних візків, змо
жуть транспортувати багажі. 
Персональним вантажником 
можна керувати за допомогою 
жестів.

Талановитих молодих вина
хідників в Україні чимало, впев
нені переможці. Їхньою голов
ною проблемою хлопці вважа
ють не відсутність фінансування, 
брак часу чи ще якісь примарні 
перешкоди, а… банальну необіз
наність: «Багато хто просто не 
знає про такі конкурси». 

Автор: 
Валерія Бурлакова

УКРАїНЦІ ВИНАЙШЛИ 
РУКАВИЧКИ,  
яКІ ПеРеТВОРЮЮТЬ МОВУ 
жеСТІВ НА ГОЛОС

Кухонний 
шедевр
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За 20 років 
Незалеж-
ності в нас 
з’явилося 

безліч про-
фесійних за-

хисників 
української 
мови. А по-
трібних кни-

жок – об-
маль.

Андрій 
Дуда

Богдан 
Буткевич 

Ірина 
Шарпінська

Анна 
Корбут

СТИМУЛ БОРОТИСя
Після цирку під назвою «при
йняття у другому читанні за
кону Ківалова – Калєснічєн ка» 
я, як і безліч інших людей, лю
тував. Лютую і зараз, проте, 
враховуючи три ґрунтовні за
кони буття («Нічого не буває 
просто так», «Сила дії дорів
нює силі протидії» та «Завжди 
є зворотний бік»), усе має не 
такий і поганий вигляд. Адже, 
погодьтесь, недолуга недоу
країнізація ющенківського 
зразка не стільки розвивала 
українську мову, скільки роз
слаблювала – на позір усе було 
гаразд. Тепер маски скинуті, 
рубікони перейдені, кожен ви
значається, на якому боці його 
місце, знову є стимул боро
тися. Як казав Хрущов, «наші 
цілі зрозумілі, завдання ви
значені, за роботу, товариші». 
Наші – теж. 

БАТЬКІВСЬКе СВяТО
Дня 16 липня в нас ніхто не від
значає, а шкода… Коли я пішов 
до школи, Брєжнєв увів війська 
в Афганістан. І всі ці 10 шкіль
них років батьки моїх ровесни
ків перебували в постійному 
страху – щоб їхні сини не потра
пили в те пекло. Воно повсякчас 
нагадувало про себе – то цинко
вими трунами, то спотвореними 
обличчями солдатів. Але 16 
липня 1990-го було прийнято 
Декларацію про державний су
веренітет України. Відтоді на
ших співвітчизників могли ви
користовувати з військовою ме
тою лише за згодою ВР. За ці 22 
роки російські пацани пере
жили кілька «афганістанів» – у 
Нагірному Карабасі, Абхазії, 
Чечні, Грузії… Десятки тисяч 
убитих та інвалідів. Наших 
хлопців це оминуло. Бо в нас 
було 16 липня 1990-го...   

КВИТКОВІ «ЗЛОДІї»
Вирушаємо із друзями до Чер
нівців. Підійшов наш бус, про
стягаємо водієві квитки й чуємо: 
«Ви шо, в цирк білети купили?» 
Не дуже розуміючи, про що 
мова, у відповідь посміхаємося. 
Тоді він голосно до пасажирів, із 
якими приїхав: «Доїду до Ро
манківців (третина шляху), як не 
буде людей, розвернусь – і на
зад». Спроба здати проїзні доку
менти закінчилася запевненням 
касирки, що «все він доїде, ні
куди не дінеться». Діставши від 
нього: «Заходьте! Вам шо, за
прошення треба?», таки ру
шили. Після такої посадки ми 
вже не зважали на те, що в са
лоні тісно, страшно трясе й ні
чим дихати. Однак не чекали на 
такий фінал: один із пасажирів 
запитав про «білєтікі для от -
чота». Водій попросив їх у нас, 
бо в решти вони були відсутні. 

Дмитро 
Вовнянко

ЗАХИСНИКІВ – БеЗЛІЧ, 
КНИжОК – ОБМАЛЬ
Моя мамця виросла в Радян
ському Союзі й тому історію рід
ної країни знає так-сяк. Отож і 
любить послухати розповіді про 
минулі часи, про козаків, про 
Перші визвольні змагання тощо. 
І от якось питає вона мене: «А 
пам’ятаєш, у часи твого дитин
ства було безліч дитячих книжок 
про Червону армію та Велику Ві
тчизняну війну? У твого брата 
малий росте, а читати про Укра
їну йому нічого. Порадь, будь 
ласка, що можна дати дитині із 
написаного про Січових стріль
ців, запорожців, гайдамаків Пет
люри?» Я замислився… і не 
знайшов, що їй відповісти. Див-
 но якось виходить. За 20 років 
Незалежності в нас з’явилося 
безліч професійних захисників 
української мови. А потрібних 
книжок – обмаль. 

У ГОНИТВІ ЗА ЩАСТяМ
Людина оточила себе комфор
том і безпекою в своїх містах. 
Їй м’яко спиться, легко подоро
жується, і їжа не бігає лісами. 
Але натомість з’явилося щось 
невловиме, за чим, на відміну 
від оленя, можна безуспішно 
полювати все життя. Той, хто 
спить на дивані, хоче ліжко з 
журналу. Той, хто їздить у ме
тро, хоче джип. Той, хто їсть 
яблуко, хоче манго. Якщо в пе
рерві між комфортом і безпе
кою піднятися в гори, можна 
натрапити на хутір із кількох 
хат. Місцева жінка поперевер
тає квасолиння на городі й за
курить файку біля дерев’яної 
хати. Дасть горня молока й ди
витиметься на гори. Повітря 
пахнутиме травами. А невло
виме сидітиме поруч і не дума
тиме нікуди тікати. 

У РОЛІ НеВІСТКИ
Пізно вночі біля Українського 
дому молоді міліціонери, що 
звернулись до мене перші 
(«сюди не можна», «фотогра
фувати нас не треба», і взагалі, 
«дістали вже журналісти, йди 
собі») – відмовляються пока
зати свої посвідчення. На 10-й 
хвилині хамської розмови те
лефоную 102. Мовляв, невідомі 
представляються працівника-
 ми МВС, але поводяться неа
декватно, документів не ма
ють. Утомлені чоловіки, які 
приїжджають на виклик, скла
дають протокол і навіть зму
шують юних колег дістати 
«ксиви». Але на прощання все 
ж таки присоромлюють мене. 
«Через вас, – кажуть, – хлопці 
тепер залишаться без премії». 
Відома приказка про невістку в 
нас ніколи не втратить акту
альності.  

Валерія 
Бурлакова
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