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Гренландія тане

О
стрів, який на географічних мапах традиційно по-
значають сніжно-білим кольором разом із Аркти-
кою й Антарктикою, стрімко втрачає свої льодо-
вики. Територія танення криги лише за чотири лип-

неві дні з 40% крижаної поверхні зросла до 97% (досі ре-
кордом вважався показник 50%). Улітку частина льодового 
покриття Гренландії розтає, однак у таких масштабах і з та-
кою швидкістю вперше. Всередині липня від найбільшого 
гренландського льодовика Петерсон відколовся айсберг 
площею понад 100 км2, що дорівнює площі, наприклад, 
Полтави. Оскільки танення криги у Гренландії відбувалося і 
раніше, вчені поки що не можуть точно сказати, йдеться 
про звичайне чи рідкісне явище, чи стало це наслідком 
людської діяльності. Вони також наразі неготові спрогнозу-
вати, які наслідки для Світового океану матиме масштабне 
танення льодовиків у Гренландії.

Фото: АР

Детальніше про зміни клімату та їхній вплив на планету 
загалом і Україну зокрема читайте у № 29/2012 Тижня
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Автор: 
Юрій Гук

Тиждень 
в історії

У Лондоні король 
Георг VI відкрив XIV 
Олімпійські ігри

У Києві відкрився 
Імператорський університет 
Св. Володимира 
(нині КНУ імені Тараса 
Шевченка)

Народився Карл 
Поппер, британський 
філософ, творець теорії 
відкритого суспільства

27 липня 1834 року 28 липня 1902 року 29 липня 1948 року

В Україну знову прибув Патріарх Російської 
православної церкви Кірілл. Офіційна при
чина візиту (крім стандартно декларова
ного ось уже три роки бажання відсвятку

вати річницю хрещення Русі) – взяти участь у за
ходах з нагоди 20-річчя архієрейського служіння 
предстоятеля УПЦ МП митрополита Володи
мира Сабодана. У програмі лише триденного ві
зиту Кірілла передбачено проведення аж двох за
сідань Синоду 26 і 27 липня, але вже РПЦ в ці
лому. Формально цей Синод не може втручатись у 
внутрішні справи УПЦ МП. Але важливі речі, 
ймовірно, відбуватимуться підкилимно, адже Кі
рілл просто зобов’язаний виявити свою позицію 
в прихованому конфлікті між Володимиром та 
радикально проросійськими ієрархами, які на

магалися нещодавно влаштувати справжній пе
реворот.
Нагадаємо, з вересня минулого року, коли блажен
ніший Володимир надовго потрапив до лікарні, ми
трополити Одеський Агафангел, Донецький Іларіон 
і настоятель Києво-Печерської лаври Павло спробу
вали фактично захопити управління церквою. На 
синодах, що відбулися взимку, об’єднаними зусил
лями вони звільнили практично з усіх впливових 
посад архієпископа Олександра (Драбинка), якого 
вважають лідером автокефалістського крила в УПЦ 
МП, а також спробували підштовхнути уніфікацію 
Статуту УПЦ МП з РПЦ у цілому. Розглядалася 
можливість фактичної ліквідації автономії УПЦ 
МП, а в перспективі – її поділ на «митрополичі 
округи» з безпосереднім підпорядкуванням їх Мо

До Лондона 
прибув 
олімпійський 
вогонь

У Брюсселі парафовано 
економічну частину Угоди 
(зона вільної торгівлі) про 
асоціацію між Україною 
і ЄС 

Керівництво ЄС заявило про 
неможливість підписання 
Угоди про асоціацію через 
згортання демократії в Україні 
після 2010 року 

19 липня 20 липня 21 липня

Церковний статус-кво 

НА чАСі|тЕнДЕнЦіЇ тижня
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ЦК КПРС прийняв 
постанову про 
розвиток житлового 
будівництва в СРСР

Вторгненням Іраку в 
Кувейт почалася перша 
війна в Перській затоці

Вийшов циркуляр 
російського міністра 
Пєтра Валуєва 
про заборону 
української мови

30 липня 1863 року 31 липня 1956 року 1 серпня 1944 року 2 серпня 1990 року

У Варшаві Армія 
Крайова повстала 
проти німців

Розплата за Євро-2012
Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України. У груд
ні минулого року його аналітики передбачали, що за 2012-й вну
трішній валовий продукт підвищиться на 2,5%, проте тепер вва
жають реалістичними 2%. Свої розрахунки вони аргументують як 
зовнішніми чинниками (сповільнене зростання європейської еко
номіки), так і внутрішніми, серед яких низька довіра інвесторів до 
держави, штучне стримування курсу гривні та загалом незадовіль
не проведення структурних реформ. У звіті також зазначено, що 
на зростання українського ВВП негативно впливають популістські 
«соціальні ініціативи президента» напередодні виборів.
Світовий банк вважає, що ситуація в українській економіці могла 
бути гіршою, якби не хороший торішній врожай, який стримує 
продовольчі ціни, та зменшення обсягів купленого в Росії газу. 
Не дивно, що в умовах складної економічної ситуації та прогнозо
ваного браку коштів (наслідки масштабного будівництва «потьом
кінськіх дєрєвень» під Євро-2012) напередодні виборів україн
ський уряд стрімко нарощує борги. У III кварталі цього року держа
ва має виплатити боргових зобов’язань на 17,6 млрд грн, при цьо
му Мінфін планує позичити 18 млрд. Днями йому вдалося розміс
тити єврооблігації на рекордні $2 млрд. Крім того, НАК «Нафтогаз 
України» відкрив у липні семирічну кредитну лінію в російському 
Газ  промбанку – $2 млрд витратять на оплату ж газу з РФ. ф
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скві. Однак митрополит Володимир вийшов з лі
карні й у травні провів засідання Синоду, дещо від
коригувавши рішення, прийняті за його відсутності. 
Зокрема, на посаду керуючого справами церкви 
призначили архієпископа Антонія (Паканича), на 
якого, за оцінками спостерігачів, предстоятель ро
бить ставку як на свого можливого наступника. 
Проте очікуваних автокефалістами кадрових контр
рішень на кшталт відставки Агафангела чи переве
дення на Чернігівську кафедру намісника Лаври 
Павла так і не було.
Натомість 20 липня в Києві відбувся новий Си
нод під головуванням Володимира. Зі Львова на 
Білоцерківську єпархію переведений архієпископ 
Августин, а архієпископ Митрофан переїхав із Бі
лої Церкви до Луганська. За оцінками експертів, 
ці перестановки є ознакою посилення як позицій 
предстоятеля церкви, так і його контролю над 
Луганською єпархією, відомою своїми проросій
ськими настроями. Переїзд же владики Авгус
тина ближче до Києва трактують як виконання 
його особистого прохання служити ближче до 
столиці на знак особистої дружби та вдячності за 
підтримку митрополита під час недавньої кризи. 
Водночас відомо, що архієпископ Митрофан під 
час хвороби Володимира обстоював правомір
ність рішень, ухвалених контрольованими про
російським «тріумвіратом» Синодами. І в травні 
останній перевів його зі впливової посади керую
чого справами на пост голови відділу зовнішніх 
церковних відносин. Що, звичайно, звучить дуже 
почесно, але за значущістю можна порівняти 
приблизно з кріслом міністра закордонних справ 
Української РСР за часів Радянського Союзу. Та 
сама невизначеність і з владикою Августином. 
Так, його особиста лояльність до митрополита 
Володимира сумніву не підлягає. Ось тільки крім 
сказаного вище тепер уже колишній львівський 
архіпастир відомий ще й жорсткою позицією 
щодо збереження канонічної єдності з Москвою.
Тож однозначно з приводу рішень липневого Си
ноду УПЦ МП можна сказати лише те, що ними 
Володимир ще раз підтвердив власний статус лі
дера церкви, який контролює ситуацію в ній, але 
при цьому не посиливши позиції автокефалістів, 
як дехто вважає. Причому такого, що залиша
ється авторитетом і для останніх, і для русофілів. 
Та в будь-якому разі на відкритий конфлікт із 
ним Патріарх Кірілл не піде за жодних обставин. 
Проте час грає не на користь митрополита.

Внаслідок серії вибухів 
в Іраку загинуло більш 
ніж сотня людей. Понад 
200 дістали поранення

Помер Бог-
дан Ступка

Бунт підприємців в Одесі. 
Обурені новими поборами 
ринкові торгівці увірвалися 
до будівлі Одеської 
міськради 

22 липня 23 липня 24 липня
Туреччина 
повністю закрила 
кордон із Сирією

25 липня

Сказав – у тюрму
Депутат від Партії регіонів Віталій Журавський зареєстрував у Вер
ховній Раді законопроект, який передбачає кримінальну відпові
дальність за «поширення завідомо неправдивих відомостей, що об
ражають честь і гідність людини або підривають його репутацію», 
тобто за наклеп. Покарання за такі діяння, які апріорі можна тлума
чити дуже широко, передбачене вельми суворе: від 
штрафу 8,5 тис. грн до п’яти років позбавлення волі. 
Така стаття в українському законодавстві була до 
2001-го як «спадок» від радянської правової системи.  
Українські правозахисники «антинаклепницькі» ініці
ативи сприймають насторожено. «Історія в тій частині 
світу, де ми проживаємо, є такою, що закон про поши
рення неправдивої інформації дуже часто традиційно 
використовується з метою просто придушити свободу 
слова, залякати журналістів, – зазначив у коментарі 
Тижню координатор Вінницької правозахисної групи 
Дмитро Гройсман. – Сумно, що починання україн
ських депутатів йдуть із відставанням у два тижні за 
аналогічними в РФ (російська Держдума повернула в 
Кримінальний кодекс статтю про наклеп. – Ред.)».
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Клуб любителів офшорів
За результатами дослідження міжнародної неурядової організації Tax Justice Network, 

обсяг незадекларованих коштів, які заможні громадяни всього світу тримають на 
офшорних рахунках, може сягати $21–32 трлн, що відповідає десятій 

частині загального обсягу світового багатства. Основ-
ною частиною цієї суми володіють 92 тис. осіб, в ці-
лому ж офшорні рахунки використовують близько 

10 млн осіб. Ідеться лише про фінансові активи. 
Нерухомість, яхти й інші предмети розкоші авто-
ри дослідження до уваги не брали. У топ-10 кра-

їн, з яких найбільше грошей виводять в офшо-
ри, потрапили переважно пострадянські та 

латиноамериканські країни.
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За даними Tax Ju�ice Network

На 1,5 тис. осіб 797 млн грнУ 2,6 раза 
до $2,26 млрд збільшився дохід компа-
нії «СКМ», яка належить Рінату Ахмето-
ву, 2011 року порівняно з 2010-м

зростає кількість доларових мільйо-
нерів в Україні щороку. Дані Wealth 
Management Ukraine

витрачено в червні – липні на обслуго -
ву  вання так званої вишки Бойка – 
бурової установки, яку було придбано за 
$400 млн

ОЛеНА БОНДАРеНКО
співчуває україномовним
Депутат від ПР поспів-
чувала рівненчанам, 
які не схотіли спіл-
куватися з нею ро-
сійською, бо вва-
жає їх одномовни-
ми. Вона поради-
ла їм вивчати ро-
сійську.

5 ОБЛИЧ МАйже СеРйОЗНО

ВЛАДИСЛАВ ЛУК’яНОВ  
ганяє понти
Депутат-регіонал 
похвалився в со-
цмережі, що їз-
дить зі швидкіс-
тю 241 км/год і діс-
тався від Києва до 
Одеси за 2 години 
40 хвилин.

ОЛеГ БОКАЛО   
і синдром Ландіка
Племінника Ганни Герман затри-
мали у Львові за 
підоз рою у побитті ді-
вчат на дискотеці та 
збройний спротив 
охороні закладу. 
Молодика випус-
тили під заставу 76 
тис. грн.

АЛяКСАНДРА ЛУКАшеНКА 
ізолювали  
Президенту Білорусі, який 
очолює Національ-
ний олімпійський 
комітет Білорусі, 
відмовили в акре-
дитації на Олімпій-
ські ігри в Лон-
доні.

МИКОЛА АЗАРОВ
радить русифікуватися 
«Я б вам радив, вашому каналу, не 
тільки виключно на 
українській мові вес-
ти мовлення, але ви-
користовувати і пре-
красну російську 
мову», – порадив він 
«1+1».

Віртуальне життя влади
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За даними Tax Ju�ice Network

$120 млрд50% 
політичної реклами в Україні 
розміщується нелегально. Оцінка 
Інституту масової інформації 

кредиту вирішили виділити 
Іспанії міністри фінансів країн 
єврозони 

С
оцмережею Facebook, якою користу
ються близько 2 млн українців, що
дня гуляють десятки карикатур, фо
тожаб та іншого інтернет-креативу на 

тему діяльності чинної влади: кожна більш-
менш значуща пафосна заява регіоналів мит
тєво перетворюється на кумедний демоти
ватор, який охоче поширюють інші користу
вачі. У Facebook навіть виникли цілі спіль
ноти: Церковь Свидетелей Покращення (по
над 7000 прибічників) та «Партия ****онов» 
(лише протягом першої доби свого існування 
набрала понад 1000 лайків). Але що цікаво: 
жодної контрпропаганди з боку регіоналів і 
їхніх прибічників у соцмережах не спостері
гається. Ба більше, Facebook-сторінка біло-
синіх (створена, м’яко кажучи, не вчора) по
чала стрімко втрачати своїх френдів: так, од
ного дня із 1600 друзів ПР залишилося 570.
Якось не клеїться з віртуальним життям у правля
чої партії, але виправдання цьому завжди знайти 
легко. Варто лише перейняти, вже традиційно у 
таких випадках, досвід «старших братів» із Крем
ля: ті вже давно затаврували інтернет-опозицію 
як шпигунів, «болотних блогерів» тощо. Цілком 
можливо, що і українська інтернет-спільнота теж 
незабаром почує, що «Партия ****онов» та інші 
антивладні ініціативи є нічим іншим, як проек
том іноземних спецслужб.к
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КОРОТКО

Візове полегшення
23 липня Україна та Європейський Союз під
писали угоду про спрощений порядок видачі 
віз нашим громадянам. Документ передбачає 
розширення категорії осіб, яким їх оформлю
ватимуть за спрощеною процедурою. Зокрема, 
це стосується журналістів, водіїв міжнарод
них вантажних та пасажирських перевезень, 
близьких родичів громадян країн ЄС, тих, хто 
везе хворих на лікування, представників гро
мадянського суспільства, що вирушають узя
ти участь у семінарах, тренінгах тощо. Бага
торазові візи п’ятирічної дії видаватимуть по
стійним представникам офіційних делегацій 
та підприємцям, які регулярно відвідають ЄС 
у бізнесових справах.

шантаж «Південним потоком»
Владімір Путін заявив, що будівництво ново
го газогону в обхід України («Південний потік») 
розпочнеться наприкінці 2012-го й уже через два 
роки Росія постачатиме ним паливо до Європи. 
Вітчизняні експерти називають це не більш як 
шантажем. «Якщо суто технічно, то, мабуть, за 
три роки можна побудувати. Але треба розумі
ти, що такі заяви Путіна адресовані українським 
урядовцям, щоб у них здали нерви й вони зму
шені були віддати ГТС України, газовий ринок і 
вступити до Митного союзу, – вважає в. о. дирек
тора енергетичних програм Центру Разумкова 
Володимир Омельченко. – Цей проект розрахо
ваний на споживачів Південної, Центральної Єв
ропи. Однак, у цих регіонах фінансові негаразди, 
їм буде не до збільшення споживання газу».

За РосУкренерго саджають умовно
Печерський райсуд 19 липня виніс вирок у спра
ві про незаконне, на думку обвинувачення, роз
митнення 11 млрд м3 газу РосУкрЕнерго. Ана
толій Макаренко, глава Держмитниці в уря
ді Тимошенко, та екс-начальник відділу Київ
ської регіональної митниці Тарас Шепітько за
суджені до чотирьох років позбавлення волі 
умовно. Загалом за цією справою як обвинува
чувані проходили шість осіб. Колишнього голо
ву НАК «Нафтогаз України» Ігоря Діденка ще 
торік було засуджено по до трьох років умовно.

Голодні олімпійці
Українські легкоатлети перед поїздкою до 
Лондона поскаржилися журналістам, що вла
да забезпечила їм украй погані умови підго
товки до Олімпіади – замало їжі, води, жах
ливі проблеми в побуті (на одній зі спортив
них баз під Києвом). І це при тому, що на тре
нування й забезпечення 245 олімпійців чинов
ники обіцяли витратити 564 млн грн, зокрема 
на харчування перед змаганнями мали б ви
діляти по 205 грн щодня, але, схоже, частина 
цих грошей або осідає в кишенях чиновників, 
або ж уряд просто економить на спортсменах.

Віртуальне життя влади
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Ще не вмерли наші граблі
Н

е знаю, як у вас, а в мене 
таке враження, що ми си
димо по вуха в якомусь ти
хому й застиглому болоті. 

Роки минають, а нічого не міня
ється. Точніше, міняються дійові 
особи, а спектакль той самий.

«Те, що президент України 
– людина, позбавлена мораль
них засад, ні для кого не секрет. 
Те, що його безпринципність у 
політиці переходить усілякі 
межі, а відверта брехня і звичка 
виконувати дані напередодні 
обіцянки з точністю до навпаки 
стали для нього нормою пу
блічної поведінки, шокує, але 
вже ні для кого не є несподіван
кою. Однак останнє висловлю
вання нашого гаранта викли
кає сумніви в його адекватності 
та психічній повноцінності».

Це – цитата одного з інфор
маційних агентств. Про кого? А 
ось і не вгадали. Воно стосується 
Леоніда Кучми. Жовтень 2001-
го.

Але ж актуальне й тепер. І 
було актуальним після Кучми, 
бо хіба Ющенко таких слів не 
заслужив? Адже 10 років тому 
ми вважали цього балакуна не
зламним витязем. Думали: ось 
вона, совість нації! А совість на
ції тоді, як пригадуєте, підпи
сала гнівного листа проти руху 
«Україна без Кучми».

Я тоді нарікав: «Ми вірили, 
що він збереже свою політичну 
цілочку неторканою, і вибачали 
йому, що не пристає до опозиції, 
за те, що не приставав до зло
чинців. А виявилося, що то нія
кий не лицар, а йно булька з носа 
нашого дорогого Татуська. Але 
ще не всі на ньому хреста поста
вили і шукають виправдання, 
мовляв, мусив підписатися під 
тими істеричними дурницями, 
бо ще не час свою позицію роз
кривати. Але видається, ніби ми 
постійно самі себе ошукуємо, 
вбачаючи лицаря в першому-
ліпшому діячеві, а ті «лицарі» 
навіть не підозрювали, що на 
них аж такі надії покладали. Ре

Автор:  
Юрій Винничук

альний Ющенко від легендар
ного відрізняється так, як філь
мовий герой відрізняється від 
актора, який його грає».

Але крок назустріч Кучмі не 
врятував Віктора Андрійовича. 
Незабаром його скинули з 
прем’єрства. І тоді, власне, по
чалися оті помпезні сходження 
на Говерлу. Тепер, якби навіть 
він пішов по воді, це йому не до
помогло б.

Тоді ж під час руху «Україна 
без Кучми» всі газети стали ля
кати нас надзвичайним станом. 
А три танкісти, три веселих екс-
прем’єри Ляшко, Фокін і Масол 
навіть закликали Кучму «ви
знати на державному рівні зі 
всіма правовими наслідками, 
що в Україні здійснюється 
спроба змови і державного пере
вороту». Завершувалася тирада 
тим, що президент просто-таки 
мусить врешті-решт спертися 
на комуняків, бо вони «завше 
були першими тоді і там, де кра
їні загрожувала небезпека». Яку 
саме країну вони мали на увазі, 
неважко було здогадатися.

Цього разу комуняки теж не 
підвели. Регіонали мали на кого 
спертися.

І ось знову маємо 
рух «Україна проти 
Януковича». Ющенко 
дотримується нейтралі
тету. А чому? Бо пам’ятає, що 
тільки-но Іван Плющ – ще один 
цікавий екземпляр нашої фа
уни – вирішив іти з ним на ви
бори, як одного чудового дня за 
загадкових обставин гинуть 
двоє його людей: охоронець і 
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Ще не вмерли наші граблі
водій. Гинуть водночас і навіть 
(що цікаво!) з однієї причини: 
гостра серцева недостатність. 
Тоді, власне, Україна довідалася, 
що це дуже заразна хвороба. Ще 
гірша за грип. Вона просто ко
сить наші ряди. Особливо після 
пляшки горілки.

Років два тому на одному з 
телеефірів мені випала честь 
ставити запитання Ющенкові. Я 
поцікавився, чому, якщо він в 
опозиції до влади, не викорис
товує термінології, яка звучала 
з його вуст восени 2004-го: «на
персточники», «злодії в законі», 
«жити по-панятіях» тощо. Чому 
він ніколи нічого різкого не 
скаже про Януковича?

Знаєте, що він відповів? «Яну
кович не герой мого роману».

Отака гімназистка прокинула-
 ся в патріотичній душі Ющенка.

Зараз він відіграє ту саму 
роль, яку свого часу відіграв Бог
дан Бойко, організувавши «Рух 
за єдність». Тоді до цієї гоп-

компанії увійшли різні 
підозрілі персонажі: 

син колишнього каге
біста Андрія Деркача з пар

тією «Центр», Дмитро Понамар
чук, Георгій Філіпчук, Юрій Ро
гоза, який дуже переймався бі
долашним станом російської 
мови в Україні, Роман Козак із 
фальшивою «ОУН в Україні».

Тобто я кажу: історія повто
рюється. Бо наші знання склада
ються з того, що ми довідалися, і 
з того, що забули. Довкола 
Ющенка нині зібралися люди, 
яких можна вважати політич
ним неліквідом: майстри словес
ної еквілібристики, надувні ав
торитети. Кого нині може по
вести за собою Юрій Костенко? В 
епоху Медведчука він фігурував 
у «темниках» як особа, в якої ре
комендовано тележурналістам 
брати коментарі. Вочевидь, уже 
була тоді довіра до товариша. Не 
випадково ж якось опинився по
між почесних гостей на черго
вому ювілеї газети «2000». На 
фото він із келихом вина. При
чому, зважаючи на задоволений 
вигляд, не першим. Видання 
прийшли привітати такі її друзі, 
як Петро Толочко‚ Нестор Шуф
рич‚ Ганця Герман із посланням 
від «проффесора» Моріарті та 
інші тролі‚ гобіти і друзі Зату
ліна. І раптом Костенко! Так і на
писано: «глава УНП Юрий Кос
тенко сказал‚ что «2000» – га
зета № 1 в Украине».

Виходить, що це улюблена 
газета не лише табачників, а й 
професійних опозиціонерів.

Що ж, історія має своїх героїв 
і своїх лакеїв. І тих, і тих вона ро

бить безсмертними. Шкода 
лише, що граблі теж до них 

затесалися. 
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Україна – НАТО: 
підсумки 15-річного особливого партнерства

Днями виповнилося 15 
років з дати підписання 
Хартії про особливе 
партнерство між Украї

ною і НАТО. Які підсумки можна 
підбити за цей період? Мож
ливо, так: ще не вмерла Україна, 
ще не вмерло і партнерство? Або 
такий анабіоз партнерства, як і 
України, є прелюдією до нових 
умов і нових можливостей? Бо
рис Тарасюк казав про застій у 
відносинах між вашою держа
вою та Альянсом, і він мав ра
цію. На сьогодні немає стратегії 
для України і немає стратегії від 
України. Але як скористаються 
цим застоєм? Над таким питан
ням слід думати стратегічно, а 
не механічно. 

Наразі НАТО перебуває в ці
кавій точці своєї еволюції. Роз
ширення його у східному на
прямку, принаймні в коротко- 
чи середньостроковій перспек
тиві, за межами політичної ре
альності. Але так було вже з літа 
2008 року. Новизна полягає в 
тому, що довготривалі експеди
ційні операції на територіях, не 
охоплених Північноатлантич
ним договором, тепер уже теж 
вийшли за ті межі. Водночас до
дався ще один чинник: криза єв
розони і, як наслідок, зміщення 
акценту в процесах ухвалення 
національних та колективних рі
шень на внутрішні проблеми. У 
таких реаліях постає питання: 
якою буде роль Альянсу в євро
пейській безпеці у майбутньому? 
І якою буде роль ЄС? 

У Державній програмі спів
робітництва України з НАТО 
1998 року блок описувався як 
«найефективніша структура ко
лективної безпеки в Європі». Чи 
актуально це сьогодні? Чи 
прагне він бути такою структу
рою нині й чи знає, як нею бути? 
Чи має відповідну стратегію, а 
не просто програми, принципи і 
добрі наміри? 

Хоч би якими були висновки 
НАТО і ЄС, не можна очікувати, 
що вони дбатимуть про інших 
більше, ніж про самих себе. 

А Україна дбає про себе? Хто 
у вас дбає про Україну: керівни
цтво, лідери опозиції чи хтось 
інший? Для кого національні ін
тереси є свідомою реальністю, а 
не просто цинічним терміном? 
Може, й можна вкотре знайти 
зворушливу відповідь на це за
питання, та без ефективних ін
ститутів національної безпеки й 
оборони досягнення будуть не
великі. Відповідні інститути, що 
з’являлися на початку 1990-х і 
впродовж подальших років (по
декуди аж до 2006-го), стали по
слідовними та компетентними, 
але останнім часом і за різних 
національних урядів були вве

дені в оману, скомпрометовані й 
вихолощені. 

Українці відверто критику
ють «сіру зону». Але ми змушені 
визнати, що ті, хто своїм впли
вом, статусом і владою завдячує 
саме «сірій зоні», яка має свої 
субкультури, джерела багатства 
й правила поведінки, нині віді
грають домінуючу роль у країні. 
І на їхні прохання про подо
лання її патологій ми змушені 
реагувати максимально скеп
тично, адже подолати ці патоло
гії вони можуть, лише позба
вивши себе своєї влади і впливу. 

Каменем спотикання є поза
блоковий статус України, хоча 
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УКРАїНА ВІДКИНУЛА ВАжІЛь 
НАТО, ЩО МОже ВИяВИТИСя 
НАСТІЛьКИ САМО 
НеГАТИВНИМ КРОКОМ,  
яК її яДеРНе РОЗЗБРОЄННя 
ПОЗИТИВНИМ 

насправді вона була такою від 
проголошення своєї незалеж
ності і до 2002 року не виявляла 
альтернативних намірів. Різниця 
між «тоді» й «тепер» тільки в 
тому, що тоді цей статус не був 
ніде задокументований фор
мально. Українські лідери все ж 
зберігали можливість вступу до 
НАТО не лише через риторику і 
добре прораховану невизначе
ність, а й через відносини з ним, 
безпосередньо спрямовані на до
сягнення фактичної інтеграції до 
Альянсу, що впритул наблизила 
б Україну до членства. Вона зміц
нила український суверенітет, 
розширила прерогативи дер
жави й дала їй реальні важелі у 
відносинах з іншими країнами. 
Тепер Україна в односторон
ньому порядку відкинула цей ва
жіль. Такий крок може вияви
тися настільки само негативним, 
як її одностороннє ядерне роз
зброєння позитивним. 

Якщо Україна залишати
меться позаблоковою конститу

ційно, а не умовно, то має піді
йти до цього завдання дуже сер
йозно. Витрати Швеції на обо
рону як позаблокової держави 
під час холодної війни в розра
хунку на душу населення були 
вищими за аналогічні видатки 
більшості країн – членів НАТО. 
Те саме стосується Швейцарії, 

що, як і Фінляндія, зберігала 
формальний нейтралітет на 
основі зобов’язань за міжнарод
ними договорами. Фінська сис
тема «повної оборони» дає 
змогу мобілізувати всі державні 
сектори (і резерв, чисельність 
якого у 20 разів перевищує чи
сельність регулярної армії) за 
24 год у випадку тривоги. На
віть у Великій Британії (яка в 
номінальному вимірі витрачає 
на оборону в 20 разів більше, 
ніж Україна) підраховують, що 
за відсутності НАТО бюджет 
Сполученого Королівства на 
оборону треба буде суттєво на
рощувати щороку, щоб далі ви
конувати нинішні зобов’язання. 
Уже сам факт збільшення ви
датків України на оборону на 
30% у 2012-му, якщо їй вдасться 
втілити і профінансувати таку 
ініціативу після років економіч
ного спаду, буде похвальним. 
Але постають питання: чи узго
джуються між собою нинішня 
Воєнна доктрина і національні 
програми оборони, чи реаліс
тичні та співвідносні з викли
ком перебування у позаблоко
вому статусі? 

Крім того, варто порушити 
ще більше питань щодо ефек
тивності ключових інститутів та 
їхнього становища в країні. У 
1999-му Спільна робоча група 
України з НАТО у сфері рефор
мування сектору безпеки роз
ширила поле діяльності окрім 
Збройних сил і на інші силові 
структури. Чи довіряє суспіль
ство МВС і СБУ сьогодні більше, 
ніж п’ять років тому? Що трапи
лося з корпусом експертів, яких 
державні інститути розгубили 
за останні кілька років? У якому 

стані державна система військо
вої підготовки і які чинники мо
жуть спонукати здібніших вій
ськових залишатися в армії? 
Яку роль, якщо така є, відіграє 
громадянське суспільство у 
спів праці зі структурами, що за
ймаються національною безпе
кою? 

Сівши в крісло міністра обо
рони у 2005 році, Анатолій Гри
ценко провів жорсткі реформи, 
щоб зупинити комерціалізацію 
відповідного сектору і домог
тися належного управління бю
джетними коштами. Чи стало 
Міноборони менш комерціалі
зованим, ніж було тоді. (Про 
спроби комерціалізувати 
Збройні сили України ни-
нішнім міністром оборони 
Дмитром Саламатіним чи-
тайте в Тижні, № 28/2012.) 
Чи є воно об’єктом ретельнішого 
контролю з боку парламенту та 
експертів? Чи стали його фінан
сові потоки прозорішими? (Про 
те, як генерали і чиновники 
наживаються на солдат-
ських пайках завдяки ар-
мійським тендерним схе-
мам, читайте в Тижні, 
№ 14/2011.) 

2006 року в штаб-квартирі 
НАТО дійшли висновку, що 
українські Збройні сили набли
жалися до стандарту, необхід
ного для подання заявки на 
отримання Плану дій щодо 
членства в НАТО. Яким був би 
вердикт на таку заявку сьо
годні? 

Було б бажання, а способи 
знайдуться. Внутрішні про
блеми, перед якими нині стоять 
НАТО й Україна, радикально 
різняться між собою за масшта
бами і характером. Проте і 
Альянсу, і вашій державі треба 
більше думати над їх вирішен
ням, ніж вони це роблять тепер. 
І там, і там на заваді процесу 
стоїть політика, а економіка не 
дає зосередитися на обороні. 
Але і там, і там залишилися 
групи експертів та стратегів, чиї 
питання й дослідження слід по
ширювати, визнавати та обго
ворювати. Якщо співпраця між 
Україною і НАТО стимулюва
тиме цей процес, вона матиме 
позитивні результати сьогодні 
й посприяє відродженню після 
застою. Якщо ж загрузне у фор
мальностях і бюрократії, то не 
додасть до безпеки і добробуту 
Європи абсолютно нічого. 

15 РОКІВ ТОМУ.  
Леонід Кучма  

та Хав’єр Солана 
під час підписання 
9 липня 1997 року 

Мадридської хартії 
між Україною та НАТО
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Назустріч Путіну
Сім кроків Януковича, які дають Кремлю надію на поглинання України

Автор: 
Олесь 

Олексієнко  

Ілюстрації: 
Ігор Бежук  

З
устріч Януковича з Путі
ним у Ялті (див. Тиж-
день, №29/2012) засвід
чила, що останній обрав 

позицію вичікування: схоже, він 
сподівається, що його україн
ський колега власними діями 
створить достатнє підґрунтя для 
переходу нашої держави під ціл
ковитий контроль Кремля.

Якщо Банкова демонструє, 
що володітиме ситуацією і в 
ручному режимі коригуватиме 
напрямок руху країни, базую
чись на ідеї «багатовектор
ності», то в Москві, судячи з 
тактичних дій, розраховують, 
що продовження наявних тен
денцій у внутрішній та зовніш
ній політиці нинішньої україн

ської влади неодмінно призведе 
до ситуації, за якої на певному 
етапі опиратися тискові РФ 
стане неможливо. Відтак по
трібно просто дочекатися фор
мування критичної маси чинни
ків, які зроблять Київ беззахис
ним. Янукович успішно руха
ється в цьому напрямку. Воче
видь, сам того не розуміючи, ді
ями, що продиктовані власними 
інтересами, він підігрує Кремлю 
(цілеспрямований рух до авто
ритаризму, що вже призвело до 
його ізоляції з боку Заходу; на
садження євразійської моделі 
стосунків бізнесу і влади, а це в 
українських умовах – див. 
пункт 5 – підштовхуватиме 
місцевих олігархів до Путіна 

тощо). Та водночас складається 
враження, що хтось із найближ
чого оточення постійно підки
дає нинішньому президентові 
ідеї-рі  шен  ня, які його насправді 
мало цікавлять (оскільки це не 
додає йому електоральних ба
лів), але реалізація яких також 
грає на користь імперських ам
біцій Кремля. Йдеться, зокрема, 
про мовний закон, який веде до 
розколу країни чи, наприклад, 
знущання з Юрія Луценка, що 
посилює враження Заходу: Яну
кович обрав шлях Лукашенки.

У нинішніх умовах, на думку 
Тижня, такий сценарій – під
порядкування країни сусідові – 
цілком може бути реалізований 
уже найближчим часом. 

1 Закручування гайок, пору-
шення демократичних прав 
і свобод, прикладом якого 

стало ув’язнення політичних 
опонентів, безпідставне обме-
ження громадських акцій про-
тесту й свободи зібрань, де-
далі більший тиск на ЗМІ 
(останні факти: кримінальні 
справи проти інтернет-видання 
lb.ua та гендиректора телека-
налу «ТВі»). Як свідчать тенден-
ції останнього часу, з наближен-
ням парламентських виборів усі 
ці ознаки увиразнюватимуться. 
У такий спосіб Україна самоізо-
люється від суспільств європей-
ського типу й наближається до 
авторитарної моделі «суверен-
ної демократії» російсько-
білоруського зразка, що 
об’єктивно полегшуватиме її ін-
теграцію до нового імперського 
проекту Путіна у формі Євразій-
ського союзу.
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4 Федералізація України, що може призвести до її роз-
колу. Політичний проект кума Владіміра Путіна Віктора 
Медведчука «Украинский выбор» з очевидними проро-

сійськими гаслами набирає обертів без будь-якої протидії Бан-
кової. Нещодавно Медведчук почав активно педалювати тему 
федералізації України. Йому підігрує кримський прем’єр Ана-
толій Могильов, який ініціював розширення повноважень 
Криму та місцевої Конституції аж до урівняння в правах із цен-
тральною владою в Києві. Ця сепаратистська ініціатива також 
не викликала адекватної реакції гаранта Конституції.
Єдиною користю від федералізації може бути розширення 
самоврядування. Саме такою є роль федерального устрою в 
більшості країн світу, котрі його мають. Натомість в Україні 
відповідні ініціативи озвучують із зовсім іншою метою – як ін-
струмент консервування міжрегіональних відмінностей та 
диспропорцій, посилення ефекту «розірваної ідентичності». 
Головним мотивом її прихильників, по суті, є апелювання до 
різних цивілізаційних та геополітичних орієнтацій окремих 
регіонів, а це може свідчити, що за допомогою федералізації 
лише готують ґрунт, щоб дестабілізувати ситуацію, порушити 
територіальну цілісність держави.  Ймовірно, у такий спосіб 
іде підготовка до реагування на можливий прихід до влади 
проєвропейських українських сил, що загрожуватиме безпо-
воротним розривом із російським євразійським постімпер-
ським простором.

2 Політична ізоляція з боку ЄС та цивілізованого світу загалом, що є наслід-
ком попереднього кроку влади. Вперте ігнорування Януковичем вимог єв-
ропейських держав дотримуватися демократичних цінностей та прав і сво-

бод людини поволі розширює коло прихильників повної ізоляції нинішнього 
українського режиму й робитиме більш аргументованою та переконливою їхню 
позицію. У разі, коли влада вдасться до кардинального викривлення електораль-
них симпатій громадян під час жовтневих виборів до парламенту та придушення 
(цілком прогнозованих за таких обставин) масових протестів, Україна ризикує 
остаточно втратити імідж «єдиної великої демократії на теренах СНД», а Віктор 
Янукович – залишок аргументів, які нині змушують європейців відрізняти його від 
Лукашенки. «Білорусизація», поза сумнівом, вигідна Кремлю.
Як і прогнозував Тиждень (див. № 29/2012), парафування економічної частини 
Угоди про асоціацію (зону вільної торгівлі) чи лібералізація візового режиму є лише 
спробою ЄС надіслати сигнал, що там тримають двері для України відчиненими, од-
нак виключно за умови, що відбудеться зміна політики вітчизняної влади або її са-
мої. Зокрема, в інтерв’ю Центрові Разумкова президент Єврокомісії Жозе Мануел 
Баррозу та верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової 
політики Кетрін Ештон підтвердили, що набуття чинності Угоди про асоціацію за 
нинішніх умов неможливе, «і ключ до руху вперед у наших відносинах перебуває в 
Києві, не в Брюсселі. Наша пропозиція – на столі, що видно з парафування Угоди 
про асоціацію. Але фундаменту цінностей, необхідного для політичної асоціації, 
немає. Саме Україна повинна продемонструвати політичну волю, зробивши чіткі й 
конкретні кроки, щоб переламати негативні тенденції, які ми спостерігаємо від 
2010 року».

3 «Окультуривание» України. Те, що закон Колесніченка – Ківалова, якщо він почне діяти, 
відкриває шлях для тотальної русифікації країни, а не захищає права регіональних мов і не 
підтримує статусу чинної державної, яскраво засвідчив нещодавній випадок у Рівному з ре-

гіоналкою Оленою Бондаренко, яка продемонструвала, що спілкуватись українською для неї об-
тяжливо, тим самим підтвердивши: запровадження закону КаКа потрібне, аби всі, хто користу-
ється мовою «міжнародного спілкування», як вона назвала російську, не мали потреби перехо-
дити на іншу. Представниця ПР навіть посоромила українців, які не знають російської мови, 
адже нею може звертатися до них народний депутат…
Керівництво РФ та особисто Владімір Путін не приховують, що саме російській мові й культурі 
як ключовим цивілізаційним маркерам та підґрунтю інформаційно-ідеологічної експансії 
вони відводять головну роль у реалізації неоімперських проектів на пострадянських теренах.
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7 Прогресуюча делегітимізація влади, яка набуде завершеного вигляду в разі 
спотворення електоральних настроїв суспільства під час парламентських ви-
борів у жовтні. Дискредитація легальних методів може спровокувати невдово-

лену станом справ у країні більшість на пошук альтернативних способів перезаван-
таження влади. Особливу загрозу в цій ситуації становитимуть спроби антиукраїн-
ських сил, підтримуваних Кремлем, використати інструменти прямої демократії 
(референдуму) з антидержавною метою, застосувавши маніпулятивні технології. 
За цих обставин загроза дестабілізації ситуації в країні та моделювання напрямку її 
розвитку ззовні, в інтересах неоімперського проекту Путіна, значно посилювати-
меться.

5 Пряме підкорення українського олігархату Кремлю; втрата 
економічного суверенітету.
У державі активно насаджують євразійську модель відносин 

бізнесу і влади. Однак, на відміну від російського, вітчизняне сус-
пільство категорично проти цієї системи. В таких умовах «україн-
ським» олігархам, яким, з огляду на їхній менталітет, прийнятна 
сусідська модель, вигідніше пристати на умови Путіна, аніж бути 
під Януковичем, – так надійніше.
Насправді «українські» олігархи ніколи не ототожнювали себе з 
нашою країною, а були й залишаються частиною пострадянської 
бізнес-еліти, яка прагне привласнити й максимально використати 
економічні ресурси «своїх» держав у власних інтересах, не створю-
ючи жодного нового потенціалу для них. Окрім Ходорковского, пу-
тінська Росія має ще й Абрамовіча, Дєріпаску та ін., які можуть існу-
вати в цілком комфортних умовах в обмін на відмову від втручання 

в політику та визнання свого холопського статусу щодо Путіна. Цю модель за певних 
умов здатна визнати цілком прийнятною більшість українських олігархів, які вже нині 
починають інтегруватись у сусідські ФПГ (що засвідчили продажі росіянам металур-
гійних активів Тарутою, Пінчуком та ін.). 
Водночас бізнес-групу Дмитра Фірташа чимало аналітиків розглядає як агента Газ -
прому в Україні, котрий має скупити стратегічні активи у пов’язаних та суміжних із га-
зовим ринком сферах, а потім передати їх російському монополістові. Питання, 
схоже, лише в ціні, яку за цю місію дістане група (у вигляді коштів або, наприклад, мі-
норитарних акцій Газпрому). Причому все це відбувається на тлі динамічного наро-
щування заборгованості НАК «Нафтогаз України» (днями компанія підписала дого-
вір із російським Газпромбанком про відкриття кредитної лінії на $2 млрд) та інших 
вітчизняних енергетичних компаній перед афільованими з Газпромом структурами, 
а планована реорганізація самого НАК може полегшити здобуття російським моно-
полістом контролю над розподільними мережами в Україні, а відтак й інструмен-
тами тиску на споживача. Москва, окрім газової, фактично підсаджує Київ ще й на 
рублеву голку.

6 Авантюрна відмова від інтеграції до єдиної європейсь  -
кої системи колективної безпеки (НАТО) й деклару-
вання нічим не підкріпленого нейтралітету, що відбу-

вається на тлі цілеспрямованого ослаблення обороноздат-
ності країни. Все це робить її беззахисною перед потенцій-
ними викликами територіальній цілісності та суверенітетові. 
Нехтування потребами армії, її комерціалізація (див. Тиж-
день, № 28/2012) спостерігається на тлі підвищення статусу 
російських військовослужбовців та нарощування військових 
видатків у сусідній країні, щó може мотивувати значну час-
тину вітчизняних вояків прихильно поставитится до можли-
вого потраплення під контроль РФ, з огляду на власні профе-
сійні інтереси.
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Фіаско кооперативу 
«Межигір’я»

Л
атинську сентенцію Homo proponit, sed 
Deus disponit, себто «людина планує, а 
Господь диспонує», написав колись се
редньовічний богослов і книжник Фома 

Кемпійський. З XV століття, виявляється, мало 
що змінилося (я, звісно, про першу частину сен
тенції, тобто про людські звичаї та схильності). 
Давні мудреці слушно запримітили, що втрата 
відчуття реальності загрожує і сильним світу 
цього, і простолюдинам. Утім, зараз це ближче 
до наших реалій, які добре відтінюють невмиру
щість приказки.
Чергова поява на політичній арені напередодні 
парламентських виборів Віктора Медведчука з 
його гаслами федералізації та впровадження 
системи місцевих референдумів віщує Януко
вичу та «Cім’ї» нерайдужні перспективи. Воло
дарю «Межигір’я» й досі якось не втямки, що в 
такий спосіб Кремль продовжує системну під
готовку до того, щоби зрештою... відмовитися 
від ставки на нього як очільника держави. Ця 
роль стане геть неактуальною в умовах, коли 
Росія буде напряму, а не через посередництво 
своїх васалів, контролювати 
всі найважливіші важелі та 
сфери: чиновницькі та полі
тичні клани, олігархів, еко
номічні концесії, ресурси 
тощо.
Так само на руку Путіну і той 
спосіб, у який нинішнє укра
їнське керівництво влашто
вує своєму народові «по 
кращення» і «стабільність». 
Стиль виразно нагадує танок 
слона у крамниці скла, сіючи 
відразу до влади навіть у се
редовищі її вчорашніх прихильників у пів
денних та східних регіонах. Багато що тут 
уже досягнуто, справа лише за цементуван
ням цих досягнень на рівні основних політич
них інститутів та Конституції. Прикро, але ж у 
новій системі відносин нинішньому президен
тові забракне місця. На кооператив «Межигір'я» 
чекає фіаско...
Тепер трохи про той сценарій, котрий зовсім не 
влаштує Кремль і може цілком розчарувати 
Владіміра Владіміровіча, хоча слід віддати на
лежне рівню чекістської майстерності – з інте
лектом і стратегічним мисленням там все майже 
бездоганно. По-перше, навряд чи заміна ре
жиму Януковича на більш прокремлівський 
буде для країни спокійною та безболісною. Тут 
варто врахувати, що будь-яка політична нова
ція, підтримувана з російського боку, спричи
нить негайну протидію не лише тих, хто вже на

ївся «покращенням», а й тих, хто ще донедавна 
щиро на нього сподівався. Зрештою, загравання 
з ідеями федералізації може означати, що крем
лівські відновлювачі імперії можуть отримати 
далеко не весь український пиріг, жаданість і 
омріяність якого спадкоємці Золотої Орди ви
знають повсякчас.
У медицині це називається катарсис – пікова 
стадіях хвороби, за якою наступає смерть або 
одужання (своєрідне переродження). Такий ка
тарсис для суспільства стане стадією остаточ
ного вибору, яку країну будувати: чужу азійсько-
радянську імперію, засновану на кастовому 
устрої з домінуванням держави в усіх сферах 
життя, чи власну національну, зорієнтовану на 
цінності європейської цивілізації з приматом 
прав і свобод, суверенним правом приватної 
власності й реальною рівністю всіх громадян пе
ред законом.
Утім, раціональний вибір, котрий, зрештою, до
рівнюватиме порятунку в цій ситуації, можли
вий лише за однієї умови – остаточної консолі
дації українців, але не за етнічною ознакою, по

заяк вона вже давно довела 
свою вторинність, а довкола 
національної ідеї як певної 
громадянської релігії, циві
лізаційного вибору. Час від
мовитися від тотальної по
літкоректності й остраху 
протиставити себе комусь 
цим вибором. Брак ідейного 
розмежування призводить 
до того, що українці, за ви
словом одного сучасного ав
тора, надто довго були наро
дом – ансамблем пісні й 

танцю. Нині це задоволення стає вельми до
рогим і небезпечним. Саме тому україн
ський проект має стати програмою на май

бутнє, вибором дня завтрашнього, про що в 
один голос говорять навіть ті, хто наразі й укра
їнською мовою спілкується мало, а не залиша
тися на рівні замилування трипіллям, медом і 
піснями, як було донині.
Сподівання Кремля на внутрішнє дозрівання 
України до поглинання його неоімперськими 
проектами можуть не справдитися саме в ре
зультаті успішного продовження процесу крис
талізації та консолідації національної ідентич
ності українців, ознаки якого стають дедалі 
прикметнішими в контексті спровокованого 
владою мовного протистояння. Реакція суспіль
ства на останні ініціативи режиму Януковича 
вже засвідчила, що йому чинить опір патріо
тична більшість. 
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Спілкувався 
Олександр 

Пагіря  З
в’язки між колишніми ко
лоніями та метрополіями 
належать до особливих у 
системі міжнародних від

носин. Вчорашнім імперіям важ
 ко розпрощатися зі своєю вели
кодержавною спадщиною, від
мовитися від нав’язування влас
ної моделі розвитку колись під
кореним народам, позбутися 
численних ідеологічних нашару
вань, міфів і стереотипів, які 
живлять постімперську свідо
мість. Водночас недавні колонії 
важко стають на шлях успішного 
розвитку, відкидають накинуті 
метрополіями комплекси мен
шовартості та неповноцінності. 
На тему відносин між ними 
Тиждень поспілкувався з про
фесором Роджерського універси
тету Олександром Мотилем, 
який розробив наукову теорію 
імперій та їхню типологію. 

У. Т.: які риси притаманні імпе-
ріям? Чим, скажімо, особлива   
Російська?   

– Усе залежить від дефініції, 
яку я виробив. Імперії – спеці
ально структуровані політичні 
сис  теми, в осерді яких лежить 
контроль центру над перифері
ями. Зв’язки між останніми не 
горизонтальні, а вертикальні й 
проходять не від колонії до коло
нії, а від колонії до центру. І ця 
виключна позиція центру є ха
рактерною ознакою будь-якої ім
перії. 

Коли я аналізував феномен 
Радянської імперії, яка, на мою 
думку, була однією з форм Росій
ської (це не значить, що всі росі
яни нею скористалися), то зі
ткнувся з унікальною формою ім
перії, яка всередині цементува
лася тоталітарним режимом. 
Окрім класичної структури 

зв’язків по лінії центр – перифе
рія була наявна також система, 
яка охоплювала всі сфери життя 
суспільства від економіки та куль
тури до особистого життя лю
дини. І тут певною мірою можна 
побачити ознаки класичної імпе
рії. Наприклад, між республіками 
існували вкрай обмежені кон
такти, а більшість із них прохо
дила через Кремль. Можна тільки 
поглянути на спосіб організації 
системи транспорту: переважна 
частина літаків курсували через 
Москву. І це дуже типово для ім
перії. На підставі тієї моделі 
можна стверджувати, що імперії 
починали розпадатися в той час, 
коли горизонтальні зв’язки між 
периферіями ставали інтенсивні
шими, ніж вертикальні.   

У. Т.: які відмінності в доланні 
колишніми народами-

Вік без імперій
Олександр Мотиль: «Росії не вдасться відновити імперію, оскільки 
тамтешній режим не має ні «твердої», ні «м’якої» сили»  
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метрополіями свого імпер-
ського синдрому (комплексу)?

– Тут ключову роль відіграє 
час розпаду імперій. Якщо 
остання зазнає краху протягом 
кількох десятиліть, як, напри
клад, у випадку з Французькою та 
Британською колоніальними дер
жавами в середині ХХ століття, то 
імперські еліти, як і панівна на
ція, поступово звикають до цього 
факту, хоча інколи прощання є 
вкрай болісним. Водночас коли 
відбувається колапс – ми це ба
чили у випадку з Російською ім
перією 1917 року, Німецькою 
1918-го чи Радянською 1991-го, то 
в народу – еліти спостерігається 
справжній шок, спричинений різ
ким розривом колишніх зв’язків 
із периферіями. Однак головна 
тут ментальна складова: усі ідео
логеми і міфи, які були основою 
легітимізації імперії, існують і 
після розпаду (дегенарації) вели
ких держав. І тут виникає сильне 
бажання відновити контроль над 
колишніми територіями.  

У. Т.: Наскільки сучасну Росію 
можна вважати латентною 
(прихованою) формою імперії?  

– Теперішня Росія не є імпе
рією за свою суттю. Так, тут є ав
торитарний режим у багатона -
ціо  нальній державі й навіть 
присутні окремі елементи опи
саної мною імперської політич
ної структури у відносинах цен
тру з периферіями. Але, як на 
мене, цього замало, щоб назвати 
РФ імперією. Та водночас уже 
понад 20 років кремлівські 
владні еліти намагаються збе
регти певні форми контролю 
над постімперським простором 
за допомогою СНД, ефемерного 
«Русского міра» чи Євразій
ського союзу, використовуючи 
енергетичні, політичні, мовні чи 
церковні важелі впливу на ко
лишні колонії. Однак тут я зали
шаюся оптимістом: мені зда
ється, що Росії не вдасться від
новити імперію. По-перше, пи
тання в тому, чи Російська дер
жава настільки сильна, щоб збе
регти єдність РФ, а по-друге, чи 
вистачить їй сил, щоб долучити 
до себе пострадянські країни. На 
мою думку, режим там нежит
тєздатний. Він занадто забюро
кратизований та корумпований і 
не має ні «твердої» сили, ні 
«м’якої», щоб притягувати до 
себе ці держави, які врешті-
решт якось стали на ноги. 

У. Т.: Чи можна стверджувати, 
що ХХІ століття стане вільним 
від таких форм, як імперія та 
колоніальне гноблення? Чи 
можливе їх відновлення у різ-
них варіаціях?

– Згідно з моєю моделлю 
зробити це було б важко. Річ у 
тому, що через розвиток техно
логій зв’язки між периферіями 
важко контролювати з центру. У 
сучасному світі не тільки з поя
вою інтернету, а й з усіма змі
нами, що відбулися за останні 
десятиліття, це зробити прак
тично нереально. І водночас 
можлива гегемонія, яка сьогодні 
існує у вигляді, приміром, домі
нування США у деяких регіонах. 

У. Т.: яка роль креольських еліт 
у постколоніальних трансфор-
маціях? Чи можуть вони запро-
понувати країні ефективний 
шлях до подолання імперського 
спадку?

– В умовах посилення зв’язків 
між периферіями та розпаду ім
перій креольські еліти перетво
рюються на своєрідні національні 
і починають більше дистанціюва
тися від центру, апелюючи до 
національно-визвольних ідей. Ін
коли це робиться щиро, а найчас
тіше ті люди є типовими опорту
ністами, що намагаються присто
суватися до наявних змін. Це 
можна спостерігати на прикладі 
верхівки колишніх республік (ко
лоній) як Радянської, так і Фран
цузької, Португальської чи Іспан
ської імперії. Звичайно, така вер
хівка не є повноцінною, однак її 
дії в момент колапсу імперій за
безпечують незалежність колиш
ніх колоній. 

Україна в цьому плані, зви
чайно, має неповноцінну пост -
радянську еліту, але вона ще не 
найгірша з усіх національних по
сткомуністичних верхівок. Укра
їнський істеблішмент, на щастя, 
відігравав усе ж таки важливу 
роль у радянських органах влади 
і таким чином мав більший до
свід керівництва. Окрім того, 
треба врахувати формальне 
членство УРСР в ООН. Краща си
туація спостерігалася в країнах 
Східної Європи та Балтії, де була 
жива пам’ять про досвід націо
нального державотворення у 
міжвоєнний період, а також ве
ликий ступінь автономії в соціа
лістичній системі, відчувався 
вплив з боку сусідньої Фінляндії 
чи Західної Німеччини.   

У. Т.: Наскільки успіх постколо-
ніальних змін залежав від мо-
делей та ієрархій відносин, ви-
будуваних в імперський період?  

– Багатьом британським ко
лоніям, зокрема Індії, Пакис
тану, Гонконгу, Сінгапуру, Ка
наді, Австралії, Новій Зеландії, 
вдалося створити ефективну 
державну модель. Визначальну 
роль у цьому відіграло те, що ан
глійці змогли побудувати там 
правові відносини й накинути їм 
свою економічну систему – рин
ковий капіталізм. 

У випадку України та загалом 
пострадянських країн цивіліза
ційної шкоди завдав не так ро
сійський колоніалізм, як радян
ський тоталітаризм, що знищив 
усі форми державності, закон
ності та вільного життя. І після 
колапсу цієї системи довелося 
починати все з нуля: одночасно 
будувати і держави, і нації, і рин
кову економіку, і культуру. Та 
різниця в пост  комуністичній 
трансформації між пострадян
ськими та східноєвропейськими 
країнами полягає в тому, що 
перші після побудови держав
ного організму на цьому пере
важно і зупинилися, застрягши в 
морі корупції та самозбагачення. 
Держава виступала джерелом 
наживи чиновників і лобіювання 
інтересів олігархів, які не були 
зацікавлені в економічному роз
витку. 

Постає питання: що робити? 
Я оптиміст, зокрема в тому, що 
стосується України: вона перебу
ває поблизу ЄС, і цей чинник є 
вирішальним для її майбутнього, 
адже країна залишається у фо
кусі зовнішньої політики провід
них держав світу, на відміну від 
Африки чи навіть Південної Аме
рики. Нею можуть часом нехту
вати і легковажити, але про неї 
ніколи не забуде США чи ЄС. У 
довгостроковій перспективі най
важливішою зміною в Україні 
буде її інтеграція до будь-яких 
світових структур, головне, щоб 
неросійських. Наближення до 
цих структур означатиме, що зо
вні вони впливатимуть і змушу
ватимуть ту неповноцінну еліту 
якось пристосовуватися до об
ставин. Це, звісно, нешвидкий 
процес, але в перспективі він ма
тиме дуже значний ефект. Най
гіршою для України є її геополі
тична ізоляція, яку ми спостері
гаємо нині, але то лише завдяки 
режиму Януковича. 
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До гасла Сполучених 
штатів України

Є 
люди, яким немає віри. Навіть якщо вони 
пропонують щось ніби слушне й імовірне, 
мимоволі виникає спротив. Нічого не 
вдієш: репутація!

Віктор Медведчук дуже постарався, заробляючи 
свою репутацію. Рішельє або, краще сказати, Ма
заріні зразка нульових, він особисто був архітек
тором системи, яка дістала визначення «пізній 
кучмізм». Безумовно, все пізнається в порів
нянні, й передпопередній президент у чомусь 
мав рацію: «Ви ще пошкодуєте про Кучму». Але 
різниця між олігархічними моделями зразка 
2004 й 2012 років радше суб’єктивна, вона лише 
відображає відмінність в ментальності колиш
нього директора оборонного заводу-гіганта й ко
лишнього директора автобази (щоби не копирса
тися далі в бекграунді). Стилі різні, суть одна.
Після Майдану й передчасного, як згодом 
з’ясувалося, поховання кучмізму про Віктора Воло
димировича довго не було чути. Раптом через вісім 
років він постав із небуття, спершу явивши свій об
раз на білбордах із незрозумілою політичною плат
формою, а потім ставши двічі ньюзмейкером: при
йняв у себе в кримському обійсті кума – прези
дента братньої держави та ініціював у столиці нау
кову конференцію з фе
дералізації України.
Знаючи ґрунтовність у 
всьому, за що береться 
наш герой, не маймо 
сумнівів, що ідея пере
творення України на 
Сполучені Штати так 
просто сама собою не 
загасне. Понад те, автор упіймав попит: за 
неї мають ухопитися як ті, кому українська 
мова, культура та ментальність стоять попе
рек горла, так і водночас правдиві патріоти. І ось 
уже в кількох компаніях довелося чути від ціл
ком свідомих, розумних та системних людей: а 
що, може, це вихід? «Спасібо житєлям Донбасса» 
хай собі борсаються у своєму совку й не отрую
ють атмосфери всієї країни своїми уявленнями 
про владу, порядок, бізнес, стосунки в суспіль
стві, хай господарюють на своєму Сході й не зазі
хають на решту територій! Навіть якби був шанс 
обмежитися тільки цим, я не пристав би на спо
кусу: це означало б, що ми кидаємо напризво
ляще українців Харківщини, Луганщини, Донеч
чини – їм і без того несолодко, а буде ще гірше. 
Соромно якось, знаєте, здавати своїх.
Гаразд, припустімо, що федералізм – одна з тех
нологій максимального забезпечення прав і сво
бод громадян шляхом перерозподілу повнова
жень на користь місцевого самоврядування. 
Хтось назве бодай одну політичну силу в Україні, 

пріоритетом № 1 якої був би захист прав і сво
бод? Тільки так, щоби не ховати очей від сорому? 
Слід зібратися з мужністю й визнати, що ці кате
горії поки що не є актуальними ані для наявних 
агентів української політики, ані для виборця. 
Що ж до самоврядування, то варто поцікавитися 
його реальними успіхами – від подвигів Київ
ської міської ради до Львівської обласної, До
нецьк із Луганськом навмисно не чіпатимемо. І 
як? Корупцію подолано? «Демократію як щоден
ний плебісцит» реалізовано? Та біс із нею, з демо
кратією! Лікарні відремонтовано? Менти лов
лять злочинців, а не катують невинних? Мажори 
з Лук’яновим пересуваються зі швидкістю 60 км 
на годину? Вода в крані є?
Тож якщо відволіктися від шкідливих абстрак
цій, залишається виключно прагматика федера
лістського проекту: легалізувати феодальну 
структуру влади й підпорядкованого їй реаль
ного сектору бізнесу. Регіоналізація – це carte 
blanche для місцевих князів, старт процесу фео
дальної роздробленості. І водночас остаточна 
відмова від системних реформ – не нинішніх ка
рикатурних, а реальних: економіки, судочин
ства, пенсійної системи тощо. Реформ що далі, то 

болючіших, отже, мож
ливих лише за умови 
максимальної централі
зації влади. Я вже не 
кажу про нашу одвічну 
fata morgana, про євро
пейський вектор. Зрозу
міло, що до Європи час
тинами не беруть.

Виходить так, що я маю пожертвувати мрією 
про а) соборну й б) європейську Україну за
ради примарної й, будьмо відверті, нереаль

ної перспективи здихатися кількох сотень напів
освічених узурпаторів зі Сходу. Сподіваючись, що 
на Заході політичний українець білий та пухнас
тий. Бачили ми їх, пухнастих. Демонізація Сходу 
й ідеалізація Заходу – одна з традиційних оман 
українського патріота.
Що ж до подолання протиріч у культурі та мен
тальності… Поки регіони не інституціоналізовані, 
з ними ще можна якось працювати. Коли їм буде 
даровано формальну суб’єктність, їхні амбіції мо
жуть зрости, а в умовах слабкої центральної влади 
це прямий шлях до конфліктів різного ступеня за
гострення. Прецедентів годі довго шукати: від 
Сполучених Штатів 1861-го до Югославії 1991-го.
Нарешті, коли раціональні аргументи вичер
пано, залишається крилатий вислів часів Пере
будови, який приписується Бродському: «Якщо 
Євтушенко проти колгоспів, то я – за!» Зі мною 
те саме: якщо Медведчук за федералізацію…  
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Не можна придушити?
Тоді виштовхати

П
еред тим, як піти 13 липня 
на щорічні літні канікули, 
Державній думі довелося 
розглянути серйозні пи

тання порядку денного. Парла
мент країни поспішно проголосу
вав за цілу низку законів – про не
комерційні організації (НКО), про 
наклеп та про інтернет, – які ма
ють на меті зміцнити режим та за
лякати й розпорошити його най
активніших опонентів.

Попри ознаки непослуху з боку 
партій, що їх раніше вважали ло
яльними до Кремля, Дума все ще 
перебуває в руках стовідсотково 
провладної «Единой России». У 
такому статусі вона залишається 
для президента Владіміра Путіна 
надійною зброєю в боротьбі з опо
зиційним рухом усередині країни. 
Наразі Москва не збирається за
стосовувати грубої сили: це бачи
лося б неприйнятним і було б вод
ночас ризикованим та нерезульта
тивним. Путін не бажає, аби Росія 
за одну ніч перетворилася на па
рію на кшталт Білорусі, і Кремль 
вирішив так: «Якщо не можна їх 
придушити, то треба виштовхати», 
– вважає Боріс Макарєнко з мос
ковського Центру політичних тех
нологій.

Законодавчий наступ розпо
чався минулого місяця, коли було 
прийнято закон про підвищення 
штрафів за участь у несанкціоно
ваних демонстраціях аж до 300 
тис. російських рублів, або $9300. 
А позаминулого тижня з’явилися 
ще три нові закони. Відповідно до 
першого, неурядові організації, які 
отримують фінансування з-за кор
дону, підлягатимуть відтепер суво
рішим фінансовим перевіркам і 
повинні публічно оголосити себе 
«іноземними агентами» – термін, 
що має на меті дискредитувати 
всю їхню роботу. Другий закон по
вертає кримінальну відповідаль
ність за наклеп (яку лише торік ви
ключили з відповідного кодексу). 
Відтепер максимальний штраф за 
це буде піднято аж до 5 млн росій
ських рублів. У межах третього 
буде створено «чорний список» 

сайтів, що підлягають блокуванню 
– нібито для захисту дітей від не
легального або шкідливого кон
тенту. Насправді ж буде застосо
вано технологію, яку можна вико
ристовувати проти будь-якого 
онлайн-матеріалу, що його дер
жава вирішить заборонити.

Законодавці писали ці про
екти поспіхом. Формулювання за
кону про НКО довелося шви
денько відредагувати між першим 
і другим читаннями, коли стало 
зрозуміло, що два союзники 
Кремля – Російська православна 
церква, яка отримує пожертви з-за 
кордону, та державний телеканал 
Russia Today, фінансований ко
штом іноземних рекламодавців, – 
підпадають під категорію «іно
земні агенти».

Чи то через поспіх, чи так було 
задумано, але нові закони сформу
льовані дуже розпливчасто, що 
дає судам і чиновникам від голови 
до хвоста російського бюрокра
тичного ланцюга значну свободу 
дій під час їх застосування. Навряд 
чи вони стануть початком масових 
репресій, хоча місцеві та регіо
нальні чиновники напевне ско
ристаються ними для пересліду
вання опонентів і суперників на 
місцях. Головне, що ці норми ство
рені не так для регулярного засто
сування, як для постійного три
мання опозиції під страхом кари.

Закон про інтернет може мати 
найдалекосяжніші наслідки. Він 
вимагає створення нового держав
ного органу для управління спис
ком веб-ресурсів із забороненим 
контентом; незрозумілим залиша
ється склад цього нового комітету, 
а також те, як він вибиратиме 
сайти для блокування.

Що турбує російських інтер 
нет-оглядачів найбільше – то це 
те, що хоча в тексті закону йдеться 
переважно про сайти, пов’язані з 
дитячою порнографією, нелегаль
ними наркотиками й самогуб
ствами, він містить і положення 
про будь-які види незаконних 
онлайн-матеріалів, які можна бло
кувати рішенням суду. Неодноз

начність формулювань робить цей 
документ знаряддям для маніпу
ляцій на політичному ґрун    ті. По
над те, для блокування як індиві
дуальних сайтів, так і ІР-ад  рес 
інтернет-провайдерам, можливо, 
застосовуватимуть технологію 
глибокої перевірки мережевих па
кетів (пакетної фільтрації), яка 
просіює інтернет-трафік окре
мими потоками, що полегшує бло
кування окремих сервісів (як-от 
Skype) або сторінок (на  приклад, 
конкретної групи в Facebook).

На виправдання новоприйня
тих законів і процедур Дума звич
 но вже киває на закордон, порів
нюючи їх з американським зако
ном про реєстрацію іноземних 
агентів (Foreign Agents Registra  tion 
Act). Ініціатор законопроекту про 
НКО Алєксандр Сідякін вважає, 
що в терміні «іноземний агент» 
немає «нічого образливого». А 
одна з авторів відповідного доку
мента про інтернет Єлєна Мізу
ліна твердить, що цей закон має на 
меті лише захист дітей та родини й 
не може бути використаний із по
літичною метою.

Насамкінець, за новими зако
нами Думи ховається суміш не
рвозності з приводу абсолютно но
вого, незнайомого політичного се
редовища й віри в жорсткі методи 
попереднього президентства Пу
тіна. Ще не відомо, чи будуть вони 
такими самими дієвими, як колись. 
За останнє десятиліття він показав 
свою спритність у маніпуляціях 
офіційною політичною системою – 
світом партій та виборів, – але і 
йому, і його радникам іще нале
жить проявити свою майстерність у 
поводженні з куди менш піддатли
вою сферою громадянського сус
пільства. Нещодавні опитування, 
проведені дослідною організацією 
«Левада-Центр», свідчать, що хоча 
загалом рівень підтримки Путіна 
залишається високим, значна її 
частина (40–45%) пасивна або за
лежить від обставин. 

Кремль створює законодавчу базу для авторитарної влади
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Міністри закордон-
них справ країн-

членів ЄС схвалили 
рішення розширити 
санкції проти Сирії, 
зокрема передба-
чається посилення 
ембарго на поста-
чання зброї, допо-
внити список сирій-

ських фізичних і 
юридичних осіб, 
яким заборонено 
в’їзд до країн ЄС й 
активи яких у Єв-
ропі будуть замо-

рожені

Сирія погрожує за-
стосувати арсенал 

хімічної зброї в разі 
іноземного зброй-
ного втручання в ї ї 

справи

Кінець війни близько
Світові час готуватися до Сирії після Башара Ассада

У будь-якій революції на
стає момент, коли вона 
обертається проти ре
жиму. В Єгипті це сталося 

28 січня 2011-го, коли протесту
вальники захопили площу Та
грір і підпалили штаб-квартиру 
правлячої партії. У Лівії – 20 
серпня торік, коли люди у Трі
полі повстали проти Каддафі. У 
Сирії такий момент, можливо, 
настав 18 липня цього року, 
коли вибух бомби завдав удару 
військовому командуванню дер
жави в саме серце.

Зміщення балансу сил у бік 
проти президента Ассада, якщо 
так станеться, буде втішною по
дією. Але за трохи більше ніж рік 

після завершення революцій у 
Єгипті та Лівії досі немає стабіль
ності, а Сирія, яка межує з Іраком, 
Ізраїлем, Ліваном, Йорданією і 
Туреччиною, є винятково склад
ним і ключовим регіоном Близь
кого Сходу. Ті, хто бажає Сирії до
бра, нині мають подумати не 
лише про те, як посприяти яко
мога швидшому скиненню Ас
сада, а й про те, як уберегти кра
їну після нього від убивств і хаосу 
та запобігти поширенню насилля 
цим легкозаймистим регіоном.

Вибух у штаб-квартирі Комі
тету національної безпеки в Да
маску напевно послабить режим 
у кількох точках, адже багатьох 
поранено, а міністра оборони 

вбито. Ще гірше те, що загинув і 
зять президента Ассеф Шавкат, 
який був однією з найсильніших 
постатей режиму. Ассад швидко 
знайшов їм заміну, але в країні, 
якою керує банда, що трима
ється на особистій відданості, 
робити це буде дедалі важче.

Той факт, що вибух, схоже, 
підлаштували свої, оскільки та
кий теракт потребує поперед 
ньої розвідки і широкого до
ступу до режиму, теж зашкодить 
командним структурам зброй
них сил і служб безпеки. Пи
тання лояльності армії, коман
дування якої здебільшого скла
дається з представників вірної 
Ассадові алавітської секти, а ря

РЕЖИМ СЛАБШАЄ. 
Вибухи в Дамаску 

та на його околицях 
віщують швидке 

падіння уряду 
Башара Асада
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СИРІя МОже СТАТИ ОБ’ЄКТОМ 
СУПеРНИЦТВА МІж ІРАНОМ, 
ТУРеЧЧИНОЮ ТА АРАБСьКИМ 
СВІТОМ – ТОДІ НАСИЛЛя  
ПеРеКИНеТьСя НА ІЗРАїЛь  
ТА ЛІВАН
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дові – переважно суніти, завжди 
було слабким місцем режиму. 
Ударна хвиля потужної бомби, 
яку якимось дивом пронесли у 
святая святих, посіє недовіру і 
підозри на всіх рівнях.

Цей теракт наразі останній у 
низці ударів проти Ассада, проте 
хвилювання по всій країні наби
рають обертів. Кількість убивств 
у Сирії зараз приблизно вдеся
теро перевищує показник Афга
ністану. До деяких частин захід
них і північно-західних регіонів 
урядові війська і не потика
ються, позаяк тепер їх там уби
вають більше, ніж навіть два мі
сяці тому. Крім того, дедалі 
більше генералів дезертирують.

Невдоволення і незгода 
особ  ливо відчутні у прикордон
них регіонах. Хомс і Хама – 
третє і четверте за величиною 
міста Сирії – вороже налашто
вані проти Ассада. В Дамаску і 
Халебі, двох основних містах 
країни, вже не так гаряче, 
оскільки багато хто з тамтеш
нього населення почав уважати 
Ассада кращим гарантом ста
більності, ніж його альтерна
тиву. Тепер, коли до міста ввій
шли повстанські бойовики, си
туація стала менш зрозумілою.

Цей теракт змінить і розста
новку сил за кордоном. Останні 
кілька місяців дипломатія оберта
лася навколо плану колишнього 
Генсека ООН Кофі Аннана щодо 
припинення вогню всіма сторо
нами під наглядом ООН і утво
рення тимчасового перехідного 
уряду. Але кілька останніх тижнів 
план Аннана, як і багато тисяч си
рійців, не пережив. Повстанці, які 
вже відчувають запах перемоги, 
не погоджуються припиняти во
гонь. Міжнародне спостереження 
припинено через бойові дії. Кра
їну спустошує громадянська ві
йна, тому надій на формування 
перехідного уряду немає. А після 
теракту минулого тижня є небез
пека, що Ассад у відчаї вдасться 
до радикальніших тактик і зрів
няє з землею цілі райони Дамаска 
за допомогою важкої артилерії, 
намагатиметься розв’я  зати регіо
нальну війну або навіть почне 
вбивати своїх співвітчизників хі
мічною зброєю.

Весь жах такої перспективи 
доводить світові, що варто знову 
спробувати переконати Ассада в 
безнадійності його становища й 
у тому, що зараз кращим варіан
том для нього є втеча з Сирії. До 
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Дер-ез-Зор

Забадані
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дорога
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for the Study of War (Вашингтон)
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Ідліб
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Тремзех
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Д А М А С К

Військові розвідувальні центри 
та місця допитів 
Збройні сутички Дума

До міжнародного 
аеропорту 

(12 км) 
Палестинські 
табори

Нахр-
Айша

Дераа

Президентський 
палац 

Парламент 
Баб-Тума

Старе місто

Військовий 
аеропорт

Штаб-квартира Комітету 
національної безпеки

певної міри на нього можуть 
вплинути загрози звершення 
міжнародного правосуддя, осо
бливо попередження про ізоля
цію в разі застосування ним хі
мічної зброї. Але значний вплив 
на нього має лише Росія. Ба
жання захистити старого союз
ника, острах перед власною но
ровистою мусульманською гро
мадою і ворожість до закликів 
змінити режим з боку Заходу 

підштовхують Росію до спроб за
хистити режим Ассада від ди
пломатичного тиску й економіч
них санкцій.

Водночас із дедалі більшою 
ймовірністю того, що Ассад вре
шті піде, зростають і шанси, що 
Росія відступиться від нього в об
мін на роль у Сирії після Ассада. 
Але якщо дипломатичні дії не за
безпечать рішучих змін у пра
вильному напрямі, західні уряди 

мають спробувати ще сильніше 
натиснути на Ассада, вдавшись до 
військових дій. Найшвидше це 
можна зробити, надаючи допо
могу, зокрема грошима і комуні
каційним обладнанням, основній 
повстанській силі – Вільній сирій
ській армії. Вона вже отримує 
зброю і кошти від Катару та Сау
дівської Аравії у співпраці з Ту
реччиною, але вона потребує 
більшої допомоги, оскільки, по
при нещодавні невдачі, режим 
Ассада добре оснащений кращою 
російською зброєю.

Вільна сирійська армія теж 
складається не з янголів. Деяка 
зброя, безсумнівно, потрапить не 
до тих рук, зокрема, можливо, до 
груп джихадистів. Якщо запов 
нити Сирію зброєю, країною буде 
важче керувати навіть після того, 
як Ассад піде. Але підтримка 
Вільної сирійської армії є, мабуть, 
найоперативнішим способом усу
нення його від влади.

ЩО БУДе ПОТІМ
Ассад може протриматися ще не 
один місяць, або теракти швид
 ко ослаблять його режим. У 
будь-якому разі саме час розпо
чинати готуватися до дня, коли 
Сирія нарешті позбудеться свого 
президента.

Країна після Ассада буде не
безпечною для свого ж насе
лення і своїх сусідів. По-перше, є 
ризик кровопролиття на релігій
ному ґрунті; по-друге, отри
мання доступу до хімічної зброї, 
а по-третє, збільшення хвиль бі
женців. Сирія може стати об’єк 
том суперництва між Іраном, 
Туреччиною й Арабським сві
том. Насилля може перекину
тися і на Ізраїль, і на Ліван.

Світ не спроможний усунути 
ці ризики, але може їх мінімізу
вати. Для створення нового уряду 
необхідні гроші і планування. Ре
гіональній дипломатії на чолі з 
Туреччиною і Лігою арабських 
держав знадобляться міцні нерви. 
Миротворці та спостерігачі теж 
можуть стати у пригоді. Переду
сім це вимагає докладання ди
пломатичних зусиль з боку аме
риканського президента. Цього 
виборчого сезону Барака Обаму 
можуть відволікати думки про 
інше, але цій небезпечній точці 
планети точно необхідно приді
лити увагу. 
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Чи потрібно це Італії?
Очевидно, Сільвіо Берлусконі всьоме побореться за крісло прем’єра

М
ало що може так дис
кредитувати Італію в 
очах інвесторів (і піді
рвати довіру до її креди

тоспроможності), як необхідність 
перейматися всі наступні дев’ять 
місяців питанням, чи не повер
неться знову до прем’єрського 
крісла Сільвіо Берлусконі. А це 
стає щораз імовірнішим.

Від кінця червня він драж
нить громадськість і мас-медіа 
дедалі прозорішими натяками 
на те, що має намір висуватися 
кандидатом від своєї партії на 
наступних виборах, призначе
них на квітень 2013 року. Від
крито він цього ще не заявив. 
Але 14 червня в одному з 
інтерв’ю така можливість про

звучала як доконаний факт, 
коли Берлусконі сказав, що 
«волів би оголосити про це піз
ніше».

За день до того його лікар за
явив, що 75-річний мільярдер 
готовий до бою, хоча й додав, що 
Берлусконі довелося сісти на ді
єту і скинути 8 кг. Потім стало 
відомо, що колишній прем’єр-
міністр повинен був провести 
зустріч за зачиненими дверима 
з міжнародною групою лібе
ральних економістів. За словами 
помічників Берлусконі, він пла
нував почати повторну кампа
нію для своєї партії «Народ сво
боди» (Il Popolo della Libertà – 
PdL) на основі принципів віль
ного ринку, які обстоював під 
час свого першого прем’єрства у 
1994 році, але з тріском прова
лив за дев’ять поспіль років ке
рування Італією.

Є ще одна прикмета того, що 
Берлусконі збирається почати 
все знову. Генеральний секретар 
PdL Анджеліно Альфано сказав, 
що, на його думку, Ніколь Мі
нетті (яка нагадує про сумнівне 
недавнє минуле колишнього 
прем’єр-міністра) повинна піти 
у відставку з посади представ
ника регіональної асамблеї в 
Ломбардії. Колишня танців
ниця, Мінетті перебуває під 
слідством за звинуваченням у 
постачанні повій для секс-
вечірок в особняку Берлусконі 
під Міланом. Інші обвинувачені 
в тій самій справі уже тишком-
нишком зникли з публічної 
сцени. Одного, диктора про
грами новин, звільнили з теле
компанії, що належить Берлус
коні. Другий, агент із шоу-
бізнесу, перебуває у в’язниці за 
звинуваченнями у фіктивному 
банкрутстві.

Останні події свідчать при
наймні про одне: медіа-магнат 
усе ще має надзвичайну здат
ність притягувати до себе увагу. 
Не встигла Ніколь Мінетті, втік
 ши до Парижа, знову з’явитися 
у спалахах репортерських ка
мер, як уся країна (що доти мі
сяцями переймалася дохідністю 
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В опитуванні, про-
веденому 9 липня 

веб-сайтом 
Termometro 

Politico, 

72% 
респондентів зая-
вили, що ніколи 

знову не проголо-
сують за Берлус-

коні

РеСУРСИ БеРЛУСКОНІ  
БеЗМежНІ, А КОНТАКТИ 
НАДЗВИЧАйНО шИРОКІ – 
й ЗА БАжАННя ВІН МОже 
ПУСТИТИ В ХІД СВОї КОЗИРІ

© 2012 the economist newspaper 
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суверенних облігацій) загово
рила про Берлусконі, його на
міри та фігуристих подружок.

Але чи значить це, що, як і 
наприкінці 1990-х та в середині 
2000-х, він може відродитися з 
політичного небуття? За ті вісім 
місяців, відколи Берлусконі пі
шов із посади й назвав Альфано 
кандидатом на пост прем’єр-
міністра від PdL, популярність 
партії різко впала. Останні рей
тинги майже на тому самому 
рівні, що й у позапартійного 
«Руху п’яти зірок», який очолює 
блогер і комік Беппе Ґрілло.

Цьому є три можливі при
чини. Одна – PdL розплачу
ється за парламентську під
тримку уряду технократа Маріо 
Монті й за нав’язаний італій
ському кабінетові Євросоюзом 
режим суворої економії, який 
боляче вдарив по багатьох іта
лійцях. Утім, лівоцентристська 
Демократична партія теж під
тримувала Мон  ті, але якщо на 
ній це й відбилося, то зовсім не 
так сильно.

Друга теорія – PdL без свого 
засновника нічого не варта. Але 
так само можна сказати, що 

партія втрачає позиції, бо Бер
лусконі насправді ніколи не від
ходив на задній план, щоб до
зволити Альфано зміцнити ав
торитет серед виборців.

Третя можлива причина 
скрутної для PdL ситуації, якої 
Берлусконі явно не бажає врахо
вувати, – це те, що дедалі більше 
італійців розуміють: його вось
мирічне правління стало ката
строфою для економіки країни. 
Він провів дуже мало структур
них реформ. Зокрема, це й при
звело до мізерного економіч
ного зростання Італії.

В опитуванні, проведеному 9 
липня веб-сайтом Termometro 
Politico, 72% респондентів ска
зали, що ніколи знову не прого
лосують за Берлусконі. З резуль
татів дослідження також випли

ває, що звинувачення мораль
ного плану, які стосуються при
ватного життя Берлусконі, сер
йозно підірвали основу його тра
диційного електорату. Зокрема, 
53% жінок, які проголосували за 
нього на останніх загальних ви
борах у 2008 році, заявили, що 
більше цього не зроблять.

Тож Берлусконі збирається 
повернутись у велику політику 
з нижчого й менш перспектив
ного старту, ніж будь-коли ра
ніше. Але його ресурси прак
тично безмежні, а контакти 
надзвичайно широкі, й за ба
жання він пустить в хід свої ко
зирі. Італійці не можуть не 
страждати від зростання подат
ків і скорочення бюджетних 
витрат за уряду Монті. Обі
цянка кардинально змінити 
нинішню державну політику 
може також кардинально впли
нути на успіхи PdL у рейтингах. 
Тож хоч би яким тривожним 
був привид повернення Бер
лусконі, його шанси ще рано 
списувати з рахунків. 

Продовження  
теми 

на стор. 26
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Потаємна підкладка 
Апеннінського чобота
Тобаяс Джоунс про контрасти сучасної Італії, стереотипи щодо її 
мешканців та всевладдя Берлусконі

І
талія належить до тих країн, 
які мають потужний імідж 
за кордоном. Якщо зі словом 
Україна асоціюється тільки 

Чорнобиль, то згадана вище 
держава має набагато ширші 
конотації в міжнародній колек
тивній свідомості. Одразу на 
думку спадають Ватикан, Колі
зей, Сицилія, вино, піца, спа
геті тощо. Однак колективне 
свідоме рідко заглядає в тінь 
тих усталених культурних архе
типів. Це вдалося зробити бри
танському авторові Тобаясові 
Джоунсу, який з відточеною 
спостережливістю в книжці 
«Потаємне серце Італії» описав 
сучасні реалії країни: соціальні 
та політичні протистояння, бю
рократію, футбол, католицький 
містицизм, всевладність Бер
лусконі, контраст високої іта
лійської культури та низько
пробного телебачення, непід
робну щирість простих жителів 
Апеннін. Тиждень спілку
вався з автором незадовго 
після виходу її українського пе
рекладу.

У. Т.: У «Потаємному серці Іта-
лії» ти описуєш три головні під-
валини італійського життя: полі-
тику, церкву і футбол. Що най-
більше контрастувало з британ-
ськими відповідниками?

– Італійські політики жи
вуть зовсім безкарно, тобто за 
свої злочини ніколи не діста
ють покарання. У Британії та
кож чимало правопорушень, 
але справедливість бере своє. 
Італія, на відміну від Сполуче
ного Королівства, усе ще дуже 
християнська, католицька 
країна. Вона зовсім не моно
конфесійна, але соціальний та 
історичний вплив католи

Спілкувався 
Лесь Белей

цизму повсюдний. Щодо фут
болу, то італійці просто краще 
грають! Тактичніше й страте
гічніше. 

У. Т.: А що особливо вразило, що 
було найпотаємнішим в Італії? 

– Всевладдя різноманітних 
угруповань мафії та вплив Сіль
віо Берлусконі.

У. Т.: Що тебе позитивно здиву-
вало в італійському житті?

– Факт, що ця країна трима
ється на неймовірних контрас
тах. Хай там що ти розповіда
тимеш про Італію, цілковита 
протилежність сказано  го буде 
також правдивою. На Апеннінах 
під позірною однорідністю та 
конформізмом ховається неймо
вірна різноманітність. 

У. Т.: Коли ти приїхав до Італії, у 
тебе, мабуть, були певні стерео-
типи щодо цієї країни. які з них 
справдилися, а які – ні?

– Тамтешні жінки дуже 
вродливі – це правда. Як і те, 
що в італійців нетрадиційне 
ставлення до законів та зако
нослухняності. Але те, що вони 
хаотичні, безтурботні хитруни, 
– брехня. Насправді багато ас
пектів італійського життя упо
рядковані та ієрархізовані зна
чно більше, ніж у багатьох ін
ших європейських країнах. Іта
лійці тримаються дому, навіть 
коли вже дорослі, – здебіль
шого це так. Але тільки через 
те, що робочих місць мало і 
зарплати низькі, тому з фінан
сового погляду вони не мають 
альтернативи. Італійці ліниві – 
цілковита брехня. Вони 
найпрацьовиті ші, найкреатив
ніші, найщедріші лю    ди з тих, 
які мені траплялися.

У. Т.: Італійське суспільство до-
сить поляризоване. Північ 

проти Півдня, ліві проти пра-
вих. як вони дають собі раду з 
цими поділами? Чи роблять 
якісь спроби інтегрувати сус-
пільство?

– Насправді найбільший по
діл у країні між тими, хто 
прагне посилити законодав
ство, і тими, хто хоче його ігно

БІОГРАФІЧНА НОТА

Тобаяс Джоунс
Британський письменник і журналіст. Працював у 
London Review of Books та Independent on Sunday.  
У 1999-му поїхав до Парми і відтоді став досліджувати 
життя Італії. Автор книжок нон-фікшн «Потаємне серце 
Італії», «Утопістські мрії», «Кров на вівтарі» та серії де-
тективів. 
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ЦИТАТА

Тобаяс Джоунс 
«Потаємне серце 

Італії» («Темпора», 
2012)

«Я однаково пере-
конаний, щось ви-
няткове та інтригу-

юче завжди залиша-
ється в італійській 

розмитості межі між 
добром і злом. Така 
моральна невизна-
ченість втілюється у 

слові, яке немож-
ливо перекласти: 
spregiudicatezza. 
Воно поєднує два 
суперечливі по-

няття: неупередже-
ність і безпринцип-
ність. У ньому вира-
жається прекрасне і 
приземлене: хтось 
оре свою борозну і 
гідно слідує своїм 

шляхом; але водно-
час не визнає мо-

ральних обмежень. 
А тому не дивно, що 
це слово часто вжи-
вають, описуючи із 
захопленням Сіль-
віо Берлусконі і по-

яснюючи його успіх. 
Гадаю, лише в Італії 

одне слово може 
вмістити ці дві су-

перечливі крайності 
морального діапа-

зону».

рувати, тобто це дискусія між 
таборами про- і антиберлуско
нівців. Одні роб  лять усе, щоб 
оминути справедливість, інші 
бажають, аби її дотримувалися. 
Окрім цього розмежування дій
сно є серйозна відмінність між 
Півднем та Північчю, між лі
вими та правими. У своїй 
книжці я про це написав: країна 
завжди була поділена на два ан
тагоністичні табори, а патріо
тизм полягав у тому, щоб якось 
затерти цей поділ. 

У. Т.: які політичні 
погляди сповідує 
італійська мо-
лодь: ліві, праві 
чи центристські? 
Чи різняться полі-
тичні преференції 
у регіонах?

– Важко зро
бити таке узагаль
нення. Один із 
найгірших аспек
тів перемоги Бер
лусконі – те, що 
він був дуже попу
лярним поміж мо
лоді, яка вперше 
дістала право го
лосу.

У. Т.: як сприй-
няли твою книжку 
в Італії та Брита-
нії?

– На Апеннінах тим, хто не 
любить Берлусконі, книжка 
сподобалася і навпаки. У Бри
танії вона стала бестселером, і 
компанія BBC зняла докумен
тальний фільм, спираючись 
на мої відкриття. Англійці 
обожнюють Італію, але до по
яви книжки вони думали, що 
ця країна і далі живе в епосі 
Відродження: італійці на бе
резі моря все ще грають на 
мандолінах або прогулюються 
з морозивом у руці. «Пота
ємне серце...» було спробою 
якось побороти той романтич
ний стереотип.

У. Т.: Чи змінилася Італія від-
тоді, як ти видав книжку?

– На жаль, не дуже. Зараз 
там технократичний уряд 
(очолює Маріо Монті. – Ред.) 
з нечіткою політичною пози
цією, що намагається навести 
в країні лад після хаосу, який 
залишив по собі Берлусконі. 
Думаю, він ще повернеться, 

мабуть, у ролі президента рес
публіки. Італійський олігарх 
насолоджувався тотальною вла
дою аж до 16 листопада 2011 
року, коли подав у відставку. 
У. Т.: Чому антиберлусконів  сь  -
  ка опозиція діяла так неефек-
тивно?

– Лівий табір був поділений 
між багатьма фракціями та лі
дерами з різними ідеологіч
ними пріоритетами. Окрім 
того, ніхто не мав такої влади в 

мас-медіа, як Бер
лусконі. Це те 
саме, що стріляти 
водяним пістоле
том по ядерній 
бомбі. 

У. Т.: Наскільки 
зараз сильний 
Берлусконі?

– Його позиції 
дуже сильні. Бер
лусконі казково 
багатий. Йому на
лежать три націо
нальні канали і 
ціла низка друко
ваних медіа. Фак
тично він має 
«право вето» на 
будь-яке рішення 
і т а л і й с ь к о г о 
уряду: подейку
ють, що його ЗМІ 
мають компромат 

на всіх політиків. «Болотна 
машина», як її називають, 
може піти в бій відразу, 
якщо хтось замахнеться на 
бізнес-імперію Берлусконі. 

У. Т.: як ти оцінюєш діяль-
ність нового італійського 
уряду?

– Вони приймають важкі 
й непопулярні рішення, до 
яких вдаються тільки техно
кратичні уря ди. Політики, 
що дбають про електорат, за
звичай не такі хоробрі. 

У. Т.: Чи можеш представити 
свою книжку українським 
читачам?

– «Темне серце Італії» – 
це мій щоденник чотирьох 
років, проведених в Італії. У 
книжці описані основні ас
пекти життя: політика, істо
рія, їжа, футбол. Це оповідь 
від першої особи про подо
рож однією з най  ціка віших і 
найнесподіваніших країн 
світу. 



«РеКОНСТРУКТОРИ» 
ПЛАНУЮТь ПеРеТВОРИТИ 
ГОСТИННИй ДВІР  
НА ТОРГОВеЛьНО-
РОЗВАжАЛьНИй ЦеНТР

Гостинність «Сім’ї»
На чергову історичну пам’ятку столиці націлилися комерційні 
структури, дотичні до президента Януковича

Н
ещодавно Верховна Рада 
тихцем виключила Гос
тинний двір, історичну 
будівлю на Подолі в Ки

єві, з переліку пам’яток, що не 
підлягають приватизації. Відпо
відний законопроект був ухвале
ний парламентом, попри нега
тивний висновок Головного 
юридичного управління ВР та 
протести громади. Спроби зупи
нити зміну власника пам’ятки 
через суд також зазнали по
разки. Що й не дивно, адже 
об’єкт опинився в зоні інтересів 
людей, близьких до, як його на
зивають соратники, «лідера».

ІСТОРІя ПИТАННя
Проблеми Гостинного двору 
з’явилися після приходу нової 
влади 2010 року, коли вперше 
почали циркулювати чутки про 
те, що цей будинок хочуть пе
репрофілювати під комерцій
ний центр. Хоча вся попередня 
історія споруди була теж до
статньо нелегка.

Гостинний двір – це мону
ментальний торговий комплекс 
просто в центрі Конт  рактової 
площі в Києві, побудований 1809 
року за проектом головного архі
тектора Петербурга Луїджі Руска 
в стилі класицизму. У 1811-му 
сталася пожежа, тому незавер
шена будівля була реконструйо
вана 1828-го зодчим Андрієм 
Меленським.

Під час Другої світової війни 
Гостинний двір дуже постраждав 
і багато років перебував у зане
дбаному стані. У 1980-х його оно
вили на основі первинного про
екту Руска під керівництвом архі
текторки Валентини Шевченко. 
Опісля до будівлі заселилося ба
гато організацій: архітектурна бі
бліотека, Театр на Подолі, Укр -
НДІпроектреставрація і, зреш -
тою, Укрреставрація – підприєм

ство, яке займалося відновлен
ням пам’яток архітектури.

Процес захоплення об’єкта 
розпочався торік, коли Постано
вою Кабінету Міністрів від 15 
серпня 2011-го №1380 Гостин
ний двір виключили зі списку 
пам’яток архітектури, що пере
бувають під охороною держави.

Трохи згодом, 26 квітня 2012 
року, Київська міська рада голо
сами 68 депутатів провладної 

більшості дала дозвіл Укррестав
рації (яка юридично є орендарем 
будинку на Контрактовій площі, 
4, тобто Гостинного двору) на 
розробку проекту землеустрою з 
метою реконструкції будівлі під 

торго вельно-офісний центр із 
гостьовою стоянкою.

5 липня 2012 року 256 пар
ламентаріїв або, якщо бути точ
ним, карток для голосування 
схвалили поправку, яку вніс де
путат від НУ–НС Олександр 
Клименко до заключних поло
жень Закону «Про реалізацію 
соціальних ініціатив президента 
України щодо здешевлення вар
тості іпотечних кредитів», що 
дало зелене світло приватизації 
Гостинного двору.

Наразі він усе ще перебуває на 
балансі Державного управління 
справами президента України.

РОДИННИй БІЗНеС
1994 року Подільська районна 
державна адміністрація міста 
Києва заснувала Спеціальне 
науково-реставраційне проектне 
будівельно-виробниче підпри
ємство «Укрреставрація». До 
складу компанії згодом увійшли 
ЗАТ «Товариство «Укрреставра
ція», фінансова фірма «Укррес

Автор: 
Богдан Буткевич
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таврація» і ТОВ «Реставратор». 
Вони брали участь у відновленні 
багатьох великих об’єк  тів, серед 
яких, наприклад, Маріїнський 
палац у Києві.

10 червня 2011 року в Укр-
реставрації змінився власник. 
Новим мажоритарним акціоне
ром підприємства (91% акцій) 
стала кіпрська фірма Afidreko 
Holdings Ltd, яку було зареє
стровано за тиждень до обо
рудки – 3 червня.

Досить швидко нові влас
ники повністю змінили керівни
цтво компанії. На посаду голови 
правління було призначено та
кого собі Дмитра Ярича, юриста 
ТОВ «Кінотеатр «Зоряний». До 
спостережної ради Укр    рестав -
рації як представники Afidreko 
Hol  dings увійшли Марина Дя
ченко, Геннадій Нежурбіда й 
Марина Пелих, які були топ-
менеджерами кінотеатру «Зоря
ний». А 15 серпня 2011 року 
прис  піла згадувана постанова 
Кабміну про виведення Гостин
ного двору з переліку пам’яток 
архітектури.

Як відомо, «Зоряний» трива
лий час слугує столичною рези
денцією Партії регіонів. Торік на 
сайті tyzhden.ua було опубліко
вано розслідування, згідно з 
яким фірми – власники цього кі
нотеатру пов’язані з «Межи -
гір’ям», резиденцією Янукови  ча, 
та комерційними структурами 
його синів Віктора й Олександра.

Цікаво, що чоловік Марини 
Пелих – нинішній голова Дер
жавного управління справами 
президента України Андрій 
Кравець, якого експерти нази
вають людиною, що особисто 
віддана Вікторові Януковичу та 
його синові Олександру. Тож 
навряд чи є збігом той факт, що 
право на реконструкцію Гос
тинного дво  ру, який перебуває, 
нагадаємо, на балансі ДУСі, 
було віддано ПАТ «Укррестав
рація». До речі, ця компанія 
була головним підрядчиком не
щодавньої реконструкції Андрі
ївського узвозу.

Прикметно, що лобіював у 
Верховній Раді приватизацію 
Гостинного двору Олександр 
Клименко, котрий є членом 
Української народної партії 
Юрія Костенка у фракції НУ – 
НС. Однак родом він із шахтар
ської столиці, й це багато що 
пояснює. У помаранчеві 2005–
2006 роки – заступник голови 

Донецької облдерж  адмініст-
рації з питань промис ловос ті, 
паливно-енер    гетич  но  го ком-
плек су, транспорту та зв’язку. 
Але й після повернення до 
влади регіоналів не загубився, 
понад те, подейкують, цілком 
непогано знайшов спіль  ну 
мову зі «спрямовуючою силою 
Донбасу», й наразі його компа
нія «Лізинг-Центр» входить в 
орбіту впливу знову-таки 
«Сім’ї».

ДеКОНСТРУКЦІя 
РейДеРСТВОМ
У заявлених планах «рекон
структорів» – освітити фасад, 
зменшити внутрішнє подвір’я, 
накрити Гостинний двір скля
ним дахом від вологи, надбуду
вати мансарду, додати один під
земний ярус і знищити тераси 
першого поверху для розмі
щення там магазинів. Тобто фак
тично повністю перебудувати цю 
па  м’ятку. Усередині її планують 
розмістити кафе та магазини, 
себто перетворити об’єкт на зви
чайнісінькій тор  говельно-роз -
важальний центр.

Активісти-антизабудовники 
поки що не полишають спроб 
відстояти Гостинний двір. 26 
травня 2012 року вони розпо

чали культурно-громадську ак
цію «Гостинна республіка», за
йнявши внутрішнє подвір’я бу
динку, де тепер майже щодня 
відбуваються різноманітні мис
тецькі події.

Захисникам Двору буває  
непереливки. Вночі 1 червня 
близь  ко 30 людей кремезної 
статури, яких очолював осо
бисто голова Укрреставрації 
Дмитро Ярич, спробували його 
захопити. За давньою рейдер
ською традицією встигли зава
рити ворота й підігнати ванта
жівку, щоб закрити інший вхід. 
І тільки не  поступливість та опе
ративність обо    ронців «Гостин
ної респуб  ліки» дали змогу від
бити напад.

Активіст Вадим Торопов 
оскаржив у Окружному адміні
стративному суді Києва поста
нову Кабінету Міністрів №1380 
від 15 серпня 2011 року про виве
дення Гостинного двору з Дер
жавного реєстру пам’яток архі
тектури, з якої все почалося, і на 
цій підставі вимагав зупинити 
будівельні роботи на його тери
торії. Однак суддя Віталій Аме
лехін уже відмовився призупи
нити дію документа, посилаю
чись на брак доказів, наданих 
позивачами. Щоправда, акти
вісти представили ще одне по
дання й експертний висновок, 
розгляд яких призначено на 22 
серпня.

Та чи зупинять ці зусилля 
натиск потужної фінансово-про -
мислової машини, за якою сто
ять перші особи держави? 

СПРОТИВ.  
Одна з акцій 
на захист 
Гостинного 
двору 
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ДО РеЧІ
Нещодавно на схилах Замкової гори (Поділ) з’явилася 
важка техніка. Забудовники розпочали масову вирубку 
дерев та вивезення ґрунту. Окрім того, що ця гора є 
пам’яткою археології і входить до складу заповідника 
«Стародавній Київ», різати її вкрай небезпечно – там, 
за словами фахівців, складна геологія і близькі під-
земні води.



житлова садиба, вулиця Мала житомирська, 14

Будівлі садиби мають пряме відношення до біографії живо-
писця Олександра Мурашка – чи не першого київського митця, 
чиє ім’я широко уславилось у Європі. Цю ділянку придбав його 
батько, відомий іконописець, у грудні 1895 року. Тут стояв тоді 
один чільний будинок, порівняно невеликий (зведений 1858-
го), де й була оселя господаря. Наприкінці 1890-х років біля 
правої межі садиби спорудили цегляний флігель. Повернув-
шись у 1907-му до Києва після навчання та зарубіжних мандрів, 
Мурашко-молодший спершу мешкав у старіших приміщеннях. 
Але згодом, уже по смерті батька, перебрався до 
п’ятикімнатної квартири на горішньому поверсі флігеля. Тут-
таки облаштував простору майстерню, де створив чимало чу-
дових картин. Зрештою, 1914 року художник продав садибу в 
центрі й переселився на міську околицю (де його життя тра-
гічно обірвалося). Пам’ять про видатного митця зберігала ме-
моріальна дошка на фасаді меншого з будинків. Проте нині її 
відірвано й покинуто напризволяще на подвір’ї. А кімнати, які 
заслуговують на те, щоб створити в них картинну галерею, сто-
ять занедбані й поволі руйнуються.

Забетонувати столицю
Старожитності, що руйнуються У багатьох місцевостях Києва можна знайти будинки, 

які зберігають цікаві спогади про минуле, але їх ви
гляд аж ніяк не свідчить про повагу до давніх епох. 
Ось кілька прикладів того, що кияни ризикують утра

тити назавжди. До речі, всі перелічені нижче споруди було 
включено до Зводу пам’яток історії та культури України. 

Автор: 
Михайло Кальницький, 

дослідник київської старовини
Фото: Андрій Ломакін

Олександр Мурашко 
у своїй майстерні 

на Малій Житомирській, 14. 
Фото 1911 року
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житловий флігель, вулиця ярославів Вал, 15а

Надвірна будівля на Ярославім Валу, 15 є, мабуть, найвідомішим у 
світі доказом ганебного ставлення міста до історичних реліквій. 
Адже йдеться про стіни, в яких проходили дитячі та юнацькі роки 
уславленого на обох земних півкулях авіаконструктора Ігоря Сі-
корського. Колись ця будівля з чималим земельним наділом нале-
жала його батькові, відомому лікареві-психіатру Іванові Сікор-
ському. У 1900-ті роки, ще навчаючись у Київському політехніч-
ному інституті, юний Ігор здійснював біля будинку, просто у дворі, 
пробні запуски літальних апаратів власної конструкції. 
Деякий час на стіні флігеля містилася пам’ятна дошка з портре-
том авіатора й зображенням його перших літаків. Міська влада 
оголосила про майбутнє облаштування там його меморіаль-
ного музею. Та сталося зовсім інше. 
Складається враження, що споруда може 
не дожити до урочистої події: останнім 
часом вона дедалі більше нагадує руїни.

житловий будинок, вулиця Боричів Тік, 23/3

Серед згаданих тут будівель ця найскромніша, але водночас і найдавніша. Їй уже близько 200 
років! Спорудили її невдовзі після руйнівної пожежі 1811-го, яка спопелила весь Поділ. Чільний 
фасад мав три вікна, згідно з тогочасними стандартами (за доби класицистичної архітектури по 
всій Російській імперії поширювалися «зразкові фасади» трьох типів: № 1 – на сім, № 2 – на 
п’ять, № 3 – на три вікна). Щоправда, пізніше середнє з них заклали. В такому вигляді будино-
чок дожив до ХХІ століття. Він бачився занедбаним, але наприкінці 2005 року його дещо підно-
вили: перефарбували, відкрили закладений проріз, на вікна навісили стулки ставень... Утім, 
опісля дім чомусь продовжував занепадати, і його теперішній вигляд викликає серйозні побою-
вання за подальшу долю цього рідкісного зразка давнього житлового будівництва.

У бюджеті Києва 2012 року  
на збереження, розвиток,  

реконструкцію  
і реставрацію пам’яток  

історії та культури  
передбачено лише 

2,2 млн грн
за мінімальної потреби у 

28,8 млн грн

За інформацією  
Головного управління охорони  

культурної спадщини, 

48 
найвідоміших об’єктів,  

якими воно опікується в столиці,  
перебувають у незадовільному  

або аварійному стані.  
Водночас громадські активісти  

й незалежні експерти вважають,  
що таких понад 

100

Ігор Сікорський із моделлю літального 
апарата у дворі на Ярославім Валу, 15. 

Фото початку ХХ століття

житловий будинок, вулиця Велика житомирська, 32

Серед київських будівель не так і багато тих, що мають 
«власне ім’я», як-то «Будинок з химерами» на Банковій, «Бу-
динок з котами» на Гоголівській, «Будинок удови, що плаче» 
на Лютеранській... До цієї групи входить і «Будинок зі зміями» 
на Великій Житомирській. Його було споруджено сто років 
тому для Софії Чоколової, дружини київського підприємця. 
Фасад особняка став одним із найдивовижніших витворів ки-
ївського модерну. Особливо привертають увагу декоративні 
скульптури з бетону; зокрема, під лівим еркером сплелася 
пара гадин, через яких будівля й дістала в киян свою назву. 
Дуже шкода, що користувачі «Будинку зі зміями» від радян-
ської доби не цінують його краси. Свого часу оздоблення вже 
було серйозно пошкоджене, коли надбудовували горішній 

поверх, нівелювавши 
оригінальний силует і 
пробивши вікно безпо-
середньо крізь художній 
рельєф. А тепер через 
безгосподарність та не-
догляд чарівні оздоби 
просто-таки розсипа-
ються на очах і можуть у 
будь-який момент без-
поворотно зникнути.

Будинок по Великій 
Житомирській, 32.  
Фото 1910-х років

Дім на Бориче-
вому Току, 23/3 

до останнього 
ремонту. Фото 

автора, 2005 рік
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житловий будинок, вулиця Михайлівська, 10

Цю пам’ятку спорудили 1870 року; спочатку вона мала два 
поверхи, а третій – надбудував архітектор Микола Казан-
ський у 1897-му. Відомо, що в 1890-х роках дім вважали не-
формальним клубом місцевої інтелігенції. Тоді на другому 
поверсі мешкав київський журналіст Михайло Кисельов. 
Близьким другом останнього був письменник Алєксандр Ку-
прін, який регулярно навідувався до його оселі, подеколи 
жив там. Гостями Кисельова бували й інші знайомі, серед 
них – студент університету Ніколай Бєрдяєв, згодом всесвіт-
ньо відомий філософ-ідеаліст. На домашніх концертах висту-
пали артисти драматичного театру «Соловцов» (сам журна-
ліст був актором-аматором), іноді в цих стінах співав хор 
української молоді під орудою Миколи Лисенка. 1906 року в 
тому самому будинку розміщувалися редакції українських ви-
дань, що виходили в Києві уперше після тривалої заборони: 
щоденної газети «Громадська думка» та літературно-
художнього місячника «Нова громада». У них публікували 
свої твори Леся Українка, Михайло Коцюбинський, Архип Тес-
ленко, Борис Грінченко, Любов Яновська та ін. Але в серпні 
1906-го до редакційного приміщення вдерся з обшуком полі-
цейський пристав, і після того, як у шухляді столу заступника 
редактора «Громадської думки» Сергія Єфремова виявили 
нелегальні українські брошури й прокламації, видання пере-
стали виходити...
На жаль, цих цікавих спогадів замало, аби привести будинок 
до гідного вигляду. Вже багато років він бачиться руїною, 
чільна стіна тримається лише на зовнішній металевій кон-
струкції. А за кілька кроків від понівеченої реліквії вирує май-
дан Незалежності...

Прибутковий будинок, вулиця Мала житомирська, 12

Солідний п’ятиповерховий будинок, споруджений 1909 року на 
одній із центральних вулиць Києва, було ретельно прикрашено 
ззовні та зсередини. На його фасаді можна розгледіти скульп -
турні зображення орлів із розпростертими крилами. Нагорі, під 
карнизом, збереглися цікаві барельєфні композиції, тема яких – 
виховання дітей. Загалом в оздобах пам’ятки витримано мод-
ний тоді стиль модерн. Будинок пов’язаний із кількома відо-
мими іменами, одним із його мешканців був, зокрема, академік-
правознавець Борис Бабій. Та останніми роками звідси майже 
всіх відселили. На садибі збиралися розпочати нове приватне 
будівництво, і заради цього, вочевидь, дім-пам’ятку сподівалися 
довести до руйнування. Нині плани забудовників нібито вже не є 
актуальними, однак він занепадає і надалі.

Вежа № 4 Нової Печерської фортеці

Грандіозний комплекс Нової фортеці на Печерську, споруджений 
за наказом царя Ніколая І в середині ХІХ століття навколо старих 
укріплень доби Пєтра І, є унікальною пам’яткою фортифікації. 
Тепер поміж валів та веж з’явилися сучасні багатоповерхівки, 
проте міцні військові будівлі «тримають оборону». Частину ан-
самблю становила й так звана вежа № 4 по вулиці Московській, 
47 біля колишніх «казарм військових кантоністів» (нині Київ-
ського військового інституту управління та зв’язку). Ця споруда 
прикривала Наводницький шлях. Тут могли розміститися 500 во-
яків і 22 гармати. Потім тривалий час її використовували як 
військово-господарче приміщення. Проте нині вежа № 4 стоїть 
порожня. Потужні мури, мабуть, не бояться руйнівного впливу 
природи, але людські сили страшніші: хтозна, що завтра зама-
неться збудувати комусь на дорогоцінній печерській землі.
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Прибутковий будинок, 
вулиця Антоновича (Ґорького), 44

Уже не один рік добротна п’ятиповерхівка, декорована в дусі 
модерну, стоїть без даху, з фасадом, що затягнутий сіткою. 
Мабуть, у 1910 році, зводячи ці стіни за проектом техніка 
Абрама Трахтенберга, будівельники працювали на совість: 
стільки вже сезонів нещасні конструкції відкриті всім дощам і 
снігам, а досі тримаються... Утім, на фасаді висить табличка, 
яка повідомляє, що будинок перебуває під охороною закону 
як пам’ятка архітектури. З боку історії теж є про що розпові-
сти: значну частину тутешніх приміщень орендувало жіноче 
комерційне училище Люд-
мили Володкевич, котра 
привернула до викла-
дання, серед інших, відо-
мих словесників – журна-
ліста Всеволода Чаговця, 
літературознавця Григорія 
Александровського. А з ви-
хованок закладу можна 
згадати Євгенію Грон-
файн – дочку київського 
купця, яка стала дружиною 
знаменитого письменника 
Ісаака Бабеля. На колишній 
профіль закладу, до речі, 
вказують емблеми на фа-
саді – так званий кадуцей, 
себто жезл античного бога 
Меркурія, символ комерції. 
Чи довго їм іще судилося 
прикрашати будинок?

Лікарня колишньої 
швидкої допомоги, 
вулиця Рейтарська, 22

Одну з найкрасивіших київ-
ських будівель, витриману в 
дусі флорентійського Рене-
сансу, звели в 1910-ті роки 
для лікарні Швидкої медич-
ної допомоги. Цю винят-
ково корисну службу тоді 
утримувала не держава, а 
спеціальне товариство, яке 
збирало внески з благодій-
ників. Шпиталь постав за 
проектом відомого київ-
ського архітектора Йосипа 
Зекцера. Він-таки побудував 
у дворі допоміжні корпуси з 
гаражами, звідки карети 

Швидкої допомоги вирушали на виклики. До речі, спершу 
просто в бетонній огорожі центрального балкону на фасаді 
лікарні можна було побачити літери, 
які складалися в назву Товариства 
Швидкої медичної допомоги. На 
жаль, цей напис не зберігся – його 
було поступово знищено. Та й сама 
чудова будівля (яка тепер належить 
спеціалізованій лікарні) давно чекає 
на ремонт. Її необхідно якнай-
швидше реставрувати як із міркувань 
збереження старожитностей, так і за-
ради здоров’я пацієнтів.

Бетонні сходи до Дніпра

Кияни здавна шанували так зване Святе місце – колишнє гирло лі-
тописної річки Почайни, де, за переказом, князь Володимир хрес-
тив своїх синів. 1802 року над ним установили найперший у Києві 
монумент-колону. Його було присвячено підтвердженню старо-
винного Магдебурзького права для міста й водночас пам’яті Хрес-
тителя Русі. Від проїжджого шляху на Володимирському узвозі 
сюди проклали стежку. Потім тут з’явилися дерев’яні сходи. А в 
1915-му спорудженням капітальних залізобетонних – на схилі по-
над Набережним шосе (архітектор Михайло Бобрусов) відзна-
чили 900 років від кончини князя Володимира. Кияни охоче ко-
ристувалися зручною конструкцією, прямуючи на поклоніння до 
Святого місця.
Навіть за атеїстичної доби вона 
залишалася популярною, адже 
допомагала просто з централь-
них вулиць дістатися до пере-
ходу на Труханів острів із його 
місцями відпочинку та пляжами. 
Ми й нині радо прогулювалися б 
тут, проте... керівним структу-
рам, схоже, нема справи ані до 
дозвілля киян, ані до Святого 
місця. Мальовничі сходи зане-
дбані й поволі руйнуються, але 
впродовж багатьох років ніхто не 
вживає жодних заходів до їх упо-
рядкування.

Сходи на схилах 
Володимирської гірки. 

З поштівки 1950-х років

Фасад лікарні Швидкої допомоги 
з назвою Товариства. 

Фото 1930-х років
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ВАСИЛь ЛІСОВИй 
про 
«ВНУТРІшНЮ 
КУХНЮ» КГБ
Від редакції 

«Після тривалої хвороби 20 липня 
помер дисидент і один із засновни-
ків українського самвидаву  
1960-х…» – такі короткі повідо-
млення про смерть Василя Лісового 
промайнули в інтернеті й на шпаль-
тах щоденних газет. Неправди в них 
немає, але ж чи можна говорити 
про правду? Принаймні це тільки її 
незначна, можливо, навіть не голо-

вна частина. Адже Василь Лісовий був одним із наймо-
ральніших учасників Руху Опору 1960 – 1980-х років та 
одним із найґрунтовніших і найглибших українських фі-
лософів останньої чверті століття, коли він дістав, наре-
шті, змогу вільно писати й говорити.
Його біографія – це життєвий шлях людини, яка не про-
сто шукає істину, а й прагне жити відповідно до неї. Се-
лянський син, випускник історико-філософського факуль-
тету Київського університету імені Шевченка, викладач, 
потім – науковий співробітник Інституту філософії. А вод-
ночас, іще від початку 1960-х, активний поширювач сам-
видаву, згодом – і його автор. Але настав 1972 рік, коли 
Україною прокотилася хвиля арештів, метою яких було 
повне й остаточне викорінення «націоналістичної за-
рази». Василя Лісового це не торкнулося; багато хто в ті 
часи або «перекувався», або замовк, пішовши так чи так 
на компроміс із системою. Водночас Лісовий разом із Єв-
геном Пронюком випустив шосте число самвидавного 
журналу «Український вісник», щоб зробити публічною 
інформацію про заарештованих і спробувати відвести від 
них звинувачення у виданні попередніх випусків. Потім 
написав «Відкритий лист членам ЦК КПРС і ЦК КП Укра-
їни», в якому розважливо й логічно доводив неспромож-
ність радянського ладу до прогресивного розвитку та не-
минучість його деградації і падіння. А наприкінці, давши 
нищівну характеристику беззаконню, яким були прони-
зані всі слідчі справи ув’язнених українських інтелігентів, 
Василь Лісовий вимагає заарештувати й судити його та-
кож, оскільки розправа над ними «обернена проти жи-
вого українського народу і живої української культури». 
Відповідь системи не забарилася: 7 років таборів і 3 роки 
заслання… 
Тиждень публікує розвідку Василя Лісового про техно-
логію репресій КГБ проти учасників дисидентського 
руху в Україні у 1960 – 1980-х роках.

Т
ому, хто бере до рук слідчу 
справу, яка стосується ре
пресій із політичних моти
вів у СРСР, ані тексти зі 

свідченнями обвинувачуваного, 
ані інші документи, підшиті в 
томи, нічого не говорять про стан 
людини, слова якої записано до 
протоколів. Читач або дослідник 
може лише здогадуватись, що 
стоїть за несподіваною зміною її 
позиції на користь оперативни
ків. На сьогодні чимало зроблено 
для вивчення терору, основним 
знаряддям якого були ЧК, ГПУ, 
НКВД, МГБ. Але весь масштаб 
злочинів проти людяності тільки 
відкривається. У передмові до 
книжки «ЧК – ГПУ – НКВД в 
Україні» (К., 1997) її автори Юрій 
Шаповал, Володимир Пристайко 
й Вадим Золотарьов зауважують, 
що йдеться про створення «необ
хідної концептуальної, фактогра
фічної та джерельно-інформа 
тивної бази для наступних дослі
джень». Та хоч мова про діяль
ність цих органів саме в Україні, 
більша частина важливих доку
ментів зберігається в Москві 
(якщо їх принаймні не знищено). 
Свідченням страху перед розсе
креченням матеріалів стала їх 
ліквідація співробітниками Шта
 зі в НДР. Не думаю, щоб на по
чатку 1990-х років кагебісти не 
скористалися з нагоди, аби по
чистити свої архіви від найнебез
печніших для них документів.

Що стосується Комітету 
держбезпеки, то на сьогодні вже 
достатньо різного роду свідчень, 
щоб охарактеризувати його ді
яльність 1960 – 1970-х років у 

деяких найважливіших аспек
тах. Щоб перестрахуватися від 
карального «меча революції», 
більшовицько-державна номен
клатура змушена була ввести 
елементи правових процедур
них обмежень під гаслом партій
ного контролю над ним. Вирі
шальним стало «Положение о 
КГБ при СМ СССР», затвер
джене президією ЦК КПРС у 
1959 році, де було вказано, що 
КГБ діє під «безпосереднім ке
рівництвом і контролем Цен
трального комітету КПРС». Се
ред найважливіших завдань 
після зовнішньої розвідки та ви
криття шпигунів і диверсантів 
визначили боротьбу з «ворожою 

ПІД КОВПАКОМ КГБ. 
Українські дисиденти 
на львівській коляді 
напередодні арештів 
1972 року
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діяльністю антирадянських та 
націоналістичних елементів усе
редині СРСР». А 1967 року, 
об’єднавши низку спецвідділів, 
створили відоме п’яте управ
ління, метою якого стала бо
ротьба з «ідеологічною дивер
сією». Певна річ, введення цих 
мінімальних правових обме
жень усетаки виявилося пози
тивним кроком – хоч якісь еле
менти законності.

У результаті цих змін тілесні 
катування в камерах, за окре
мими винятками, були скасо
вані. До них вдавалися хіба що 
замасковано. У таборах, карце
рах і тюрмах кагебістам легше 
було приховати свою причет

ність до різного виду фізичних 
тортур (включно з жорстоким 
побиттям), ніж у слідчому ізоля
торі. Але ще в середині 1960-х 
вони дозволяли собі дуже грубе 
ставлення на слідстві до ув’яз 
нених дисидентів. Приховано 
фабрикували кримінальні зви
нувачення з політичних моти
вів, зокрема з використанням 
провокацій. Тільки частину із 
цих підробних даних сьогодні 
розкрито й оприлюднено (Ва
дим Смогитель, Микола Гор
баль, Василь Овсієнко та ін.). 
Вбивства, як за кордоном, так і 
всередині СРСР, могли вчиняти 
лише під виглядом особливих 
спец  операцій. До того ж не всі 

такі заходи виконували за пись
мово оформленими розпо  ряд 
жен  ня  ми (наскільки можу су
дити, бо це справа фактологіч
них досліджень). Для оцінки 
того, з якою метою і в який спо
сіб КГБ (принаймні від другої 
половини 1960-х) вдавався до 
крайнощів (тортури, вбивства 
тощо), потрібні додаткові свід
чення. Як-то у випадку кривавої 
розправи з Аллою Горською (а 
ймовірність причетності до цьо
 го спецслужби висока); згадана 
жорстока акція могла мати на 
меті залякати весь дисидент
ський рух в Україні. Але це були 
виняткові дії: їх виконували на 
«оперативному рівні», коли са
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мого рішення не фіксували в 
письмовому розпорядженні.

Отож КГБ став структурою, 
що прагнула зберігати «фасад» у 
вигляді показної законності (і то 
вже добре), а всю брудну частину 
своєї діяльності ховати в тінь. 
Було враховано наївну відвер
тість різного роду розпоряджень 
та інструкцій партійних керівни
ків і чекістів сталінського періоду 
діяльності репресивної машини 
(«розкладати», «компрометува
 ти», здійснювати провокації 
тощо). Введення елементів за
конності потребувало юридично 
підготовлених кадрів, відповідно 
у структурах КГБ почали з’яв 
лятися службовці, не схильні 
прий  мати позицію «яст  рубів». 
Це віддзеркалило ана  логічні тен
денції в партійних структурах. 
Але в КГБ, як військової ланки, 
розходження між поміркова
ними й крайніми поглядами 
були менш виразними, ніж у 
партії. Наскільки малою бачи
лася ця дистанція, можна судити, 
порівнюючи Віталія Нікітченка 
(голову КГБ УРСР у 1954–1970 
роках. – Ред.) та Віталія Федор
чука (його спадкоємця в 1970–
1982-му. – Ред.). На нижчому ка
дровому рівні ця різниця могла 
виявитися куди більшою.

Усі важливі рішення, переду
сім кадрові, диктувала Москва. 
Прикладом може бути усунення 
Петра Шелеста (першого секре
таря ЦК КПУ в 1963–1972 ро
ках. – Ред.) чи та ж таки заміна 
«м’якшого» Нікітченка Федор
чуком. Ідеологи прагнули поши
рити думку, ніби жорстокість 
покарань в Україні є наслідком 
місцевих «перегибов». Та водно
час вони послідовно усували з 
керівництва партійних і репре
сивних органів у республіці кож
ного, хто не виявляв достатньої 
рішучості, особливо у боротьбі з 
«націоналістами». В Україні так 
звані «перегибы» – наслідок 
того, що будь-який керівник (аж 
до голови колгоспу), із браком 
твердості (тобто жорстокості), не 
тільки неминуче втрачав посаду, 
а ще й наражався на репресії (як 
саботажник, симулянт тощо). Їх
ній масштаб і жорстокість виро
ків у судових процесах над ук 
раїнськими дисидентами було 
диктовано з Кремля.

Ніхто з чиновників та чекіс
тів не хотів залишати «слідів». 
Більшість «брудних» справ (тих, 
що виходили за межі формаль

ної соціалістичної законності) 
віднесено до «оперативної ро
боти». Та оскільки навіть доку
менти, що збереглися в архівах, 
залишаються в таємниці, сьо
годні годі об’єктивно оцінити ті
ньовий бік діяльності КГБ. Це 
й поготів стосується роботи 
оперативно-технічного управ
ління Комітету держбезпеки, 
яке створили 1959 року, об’єд 
навши низку спецвідділів. Які 
дослідження, окрім засобів під
слуховування й таємного вбив
ства, провадили для потреб 
цього підрозділу? Скільки осіб 
працювало над засекреченими 
програмами в різного роду нау 
ково-дослідних установах? Че
рез непрозорість усієї оператив

ної діяльності КГБ навіть ті, хто 
добровільно чи вимушено спів
працював із ним, не наважують
 ся сьогодні оприлюднювати ві
дому їм інформацію. Думаю, що 
відчуття загрози власній безпеці 
в них не є цілком безпідставним.

Якщо обмежитися репресі
ями КГБ, спрямованими проти 
дисидентського й гельсінського 
руху, то на сьогодні більш-менш 
описано набір його типових дій 

у 1960 – 1980-х роках. Це знахо
димо в різного роду свідченнях 
та спогадах дисидентів, дослі
дженнях істориків (Георгія Ка
сьянова, Анатолія Русначенка, 
Юрія Шаповала та ін.). Їх можна 
розташувати у спектрі від 
«м’яких» до найжорстокіших і 
виняткових. Одержуємо таку по
слідовність: а) профілактично-
виховні – «переконування», яке 
переважно зводилось до засте
режень і залякувань, застосу
вання засобів «впливу»; б) залу
чення колективів (обговорення 
на «комітетах» чи зборах, вине
сення різного роду доган тощо): 
в) компрометації; г) дії, що сто
суються життєвих інтересів 
(ставкою були робота, навчання, 
одержання житла, захист дисер
тації, можливість оприлюднен
 ня творів, загрози для рідних, 
зокрема дітей, друзів тощо); 
ґ) профілактичний арешт; д) за
судження за кримінальною стат
тею, зокрема внаслідок провока
ції; е) засудження за політичним 
звинуваченням; є) запроторен
 ня до психлікарні; ж) покалі
чення, вбивство.

Комуністичний режим зви
вався тоді в конвульсіях. І соці
альний, і національний аспект па
нівної ідеології не витримував 
елементарної критики. Уже не іс
нувало буржуазії як класу (влас
ників засобів виробництва) й 
мало переконливою була теза про 
вплив «буржуазної ідеології» на 
молодь, виховану в комуністич
ній системі: до таких належали 

КГБ БУВ СТРУКТУРОЮ, яКА 
ПРАГНУЛА ЗБеРІГАТИ «ФАСАД» 
У ВИГЛяДІ ПОКАЗНОї 
ЗАКОННОСТІ, А ВСЮ БРУДНУ 
РОБОТУ ХОВАТИ В ТІНь

ІЗОЛьОВАНІ 
ВІД 
СУСПІЛьСТВА. 
Українські 
політв’язні 
на засланні в 
Комі АРCР
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Повністю текст 
спогадів і розду-
мів Василя Лісо-

вого буде надруко-
вано в одному з 

найближчих но-
мерів журналу 

«Сучасність»

НАПеРеДОДНІ 
ОЛІМПІйСьКИХ ІГОР 1980 
РОКУ КГБ ВДАВСя ДО 
ВИКОРИСТАННя ПСИХІАТРІї 
ДЛя «ОЧИЩеННя» КИЄВА 
ВІД «ІДеОЛОГІЧНО 
НеНАДІйНИХ еЛеМеНТІВ»

провідні діячі дисидентського 
руху (Іван Світличний, В’ячеслав 
Чорновіл, Іван Дзюба, Іван Драч 
та ін.). Основної поразки режим 
зазнавав іще на рівні «профілак
тичних» розмов незалежно від 
того, хто їх проводив. Можна ме
тодом «виховної» роботи, почи
наючи із садочка та школи, «за
зомбувати» людину, але щойно в 
неї пробуджується критичне мис
лення, всі наслідки навіювання 
руйнуються. Криза ідеології озна
чає, що засновані на ній аргу
менти втрачають переконливість.

Прихід Брєжнєва став спро
бою номенклатури врятувати 
своє панівне становище, досяг
нувши «стабілізації» повернен
ням до репресій із відповідним 
креном у рішучіші дії, націлені 
на придушення дисидентського 
руху. Значно жорстокіші вироки 
інакодумцям в УРСР були зу
мовлені тоді передусім націо
нальним складником: втрата 
України, бодай у перспективі, 
означала найболючіший удар 
для російського імперіалізму.

Зважуючи пізніше різні по
гляди серед дисидентів у тракту
ванні діяльності КГБ, я спостеріг 
певну непослідовність. Одна з по
зицій зводиться до недооцінки 
його професійності, зокрема в 
сенсі використання всілякого 
роду практик та засобів у бо
ротьбі з опонентами режиму. На
ївне ставлення західних служб до 
методики й технологій Комітету 
держбезпеки – окрема історія 
(почасти сьогодні вже відома). 
Сказане стосується також при
меншення ролі різних науково-
технічних розробок у відповідних 
підрозділах радянських «спеців». 
Якби Богданові Сташинському не 
вдалося перехитрувати КГБ (про
никнути на Захід і пояснити на 
судовому процесі, як він убив 
Степана Бандеру), то версія, що 
лідер ОУН помер від серцевого 
нападу, залишалася б, мабуть, і 
досі чинною.

Сказане не означає, ніби на
станова «КГБ все знає», яку че
кісти прагнули поширювати з 
метою залякування, була б ко
рисна для дисидентського руху. 
Та коли я чув розповідь когось 
про його перебування в слід
чому ізоляторі, в якій оповідач 
наперед припускав, що будь-хто 
інший опинився б приблизно в 
такій самій ситуації, це диву
вало. Добре, що Алєксандр Бо
лонкін опублікував свого часу в 

«Огоньке» розповідь про своє 
попереднє ув’язнення в «прес-
хаті» Улан-Уде. Без цього мій 
досвід перебування в таких са
мих обставинах залишився б 
унікальним. Вважаю непослі
довною позицію, ґрунтовану на 
припущенні, що КГБ тільки поза 
стінами слідчої тюрми дозволяв 
собі дії, які явно виходили поза 
межі формальної легітимності. І 
що у ставленні до особи, цілком 
відрізаної від світу в камері слід
чого ізолятора, він не вдавався 
до незаконних дій.

Неявне припущення про до
тримання загально установле
ного режиму маємо в усіх випад
ках, коли із власного досвіду су
дять про поведінку іншого 
ув’язненого в умовах повної ізо
ляції. Пережите особисто мною 
не підтверджує такої занадто 
оптимістичної оцінки введення 
правових обмежень у діяльності 
Комітету держбезпеки. Отже, 
визнаючи певну еволюцію в 
його діяльності від кінця 1950-х і 
не приймаючи прирівнювання 
всіх чекістів до фанатичних ви
конавців волі начальства, я вод
ночас не був схильний примен
шувати оснащеності КГБ різ
ними засобами та професійно 
підготовленими кадрами.

Порівняно з терором репре
сивних структур, які під іншими 
назвами передували КГБ, стала 
очевидною нова загроза: на 
зміну завданню фізичних страж
дань прийшли атаки проти нер 
вів і психіки. На тлі кризи офі
ційної ідеології було підкинуто 
думку, що в такій ситуації може 
виручити психіатрія, – не зовсім 
нову, як свідчить історія репре
сій від часу захоплення влади 
більшовиками. Ідея кваліфіку
вати всіх дисидентів як нездат
них пристосуватися до соціаль
ного середовища відкривала до
даткові можливості. Ця страте
гія діставала теоретичне виправ
дання на рівні деяких провідних 
психіатрів у Москві (див.: Коро
тенко А., Аликина Н. Советская 
психиатрия. Заблуждение и 
умысел. – К., 2002). Цей бік роз
робок КГБ залишається й досі 
засекреченим. Мабуть, найпока
зовішим прикладом того, що 
комуністична спецслужба вда
лася до використання психіатрії 
як засобу боротьби з інакодум
цями, була масштабна акція 
«очищення» Києва від ідеоло
гічно ненадійних «елементів» 

напередодні Олімпійських ігор 
1980 року. Частину їх (і саме з 
числа дисидентів) помістили до 
психлікарень.

Зауважу, що пояснення дій 
опонентів режиму як певного 
роду психічних відхилень узго
джувалось зі «здоровим глуздом» 
тих людей, у розуміння яких не 
вкладається будь-яка етично мо
тивована дія. Адже вона супере
чить безпосереднім життєвим ін
тересам її виконавця. Якщо лю
дина долає страх, який сигналізує 
небезпеку для неї, то чи не діє 
вона під впливом прихованих чи 
навіть підсвідомих спонук, лише 
прикриваючи їх (хай неосмис
лено!) етичними аргументами. 
Відтак напрошується думка, що 
така особистість або керується 
«надцінною ідеєю» (як це сказано 
в «діагнозі» Петра Григоренка 
(радянського генерала, котрий у 
1960-х виступив на захист крим
ських татар та інших депортова
них сталінським режимом наро
дів. – Ред.) або ж за її етичною 
аргументацією приховано підсві
домі мотиви. Особі, яка ніколи не 
ризикувала своїм комфортом, а 

тим більше життям з етичних 
міркувань, такі вчинки здаються 
виявом ненормальності.

Оскільки в 1960 – 1980-х ро
ках у КГБ працювали вже не 
стільки фанатичні лєнінці, як 
цинічні прагматики, то їхній 
«здоровий глузд» ішов за цією 
логікою. Водночас етично моти
вований учинок викликав у дея
ких громадян приховану за
здрість чи навіть роздратування 
(так званий ресентимент): це 
було джерелом не завше усвідом
леної схильності дискредитувати 
такі вчинки чи поведінку. Очор
нити її, вишукуючи приховані 
мотиви – обрáзи, заздрощі, праг
нення до слави, гординю, обста
вини особистого життя тощо. 
Для матеріаліста етичний ідеа
лізм бачиться чимось фальши
вим, а отже, наслідком психічних 
відхилень. 

Передрук 
у діаспорі 
шостого 
видання 
«Українського 
вісника», 
підготовленого 
Василем 
Лісовим та 
Євгеном 
Пронюком, з 
інформацією 
про хвилю 
арештів 
дисидентів в 
УРСР 1972 року 
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«Ми особливо за-
непокоєні остан-
німи подіями в 
Україні, де легі-

тимна організація 
колективного 

управління для зву-
козаписувальних 
компаній (Україн-
ська ліга музичних 
прав, або УЛМП) 
була несправед-
ливо позбавлена 

акредитації, у той 
час як шахрайські 

компанії і далі 
функціонують у 

співпраці з пірат-
ськими сайтами на 
кшталт сумнозвіс-

ного Ex.ua».   

Нейл Туркевіц,  
віце-президент  
з міжнародних  

питань Американ-
ської асоціації зву-

козаписувальної ін-
дустрії (RIAA)
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Контрольований безлад 
Хаос у сфері захисту авторських прав убиває українську музику

П
ісля недозакриття фай
лообмінника Ex.ua стало 
зрозуміло, що наступ із 
боку міжнародних інсти

туцій на Україну через безлад у 
сфері захисту інтелектуальної 
власності тільки розпочався. 
Наприкінці червня Міністер
ство торгівлі США заявило, що 
Адміністрація президента Ба
рака Обами ініціювала розслі
дування щодо нашої країни з 
метою вилучення її з переліку 
держав, які мають преференції 
в торгівлі зі Сполученими Шта
тами через недотримання прав 
інтелектуальної власності. Як 
що результати перевірки будуть 
негативними, Україна втратить 
право на безмитне ввезення 
низки товарів. Окрім того, цьо
горіч уряд США вкотре понизив 
рейтинг України у «Спеціаль
ному списку 301», який формує  
Міжнародний альянс інтелек
туальної власності (IIPA).

Спусковим гачком чергової 
атаки на нашу країну стало 
скандальне рішення Державної 
служби інтелектуальної влас
ності у травні 2012 року позба
вити ліцензії Українську лігу 
музичних прав, що є одним із 
найбільших збирачів роялті за 
використання музики з публіч
них місць (бари, ресторани, тор
говельні та розважальні цен
три, магазини, стадіони тощо), 
визнаним переважною части
ною міжнародних правовлас
ників. УЛМП донедавна пред
ставляла інтереси Міжнародної 
федерації фонографічної інду
стрії та відомих світових компа
ній Universal Music, Sony Music, 
Warner Music, EMI Music тощо. 
Протягом червня посол США в 
Україні Джон Теффт та посол 
ЄС Жозе Мануел Пінту Тей
шейра  звернулися до Кабміну з 
офіційними листами, в яких ви
словили стурбованість через це 
«несподіване та необґрунтоване 
рішення». 

Паралельно в Україні сяг
нув апогею процес розподілу 
ринку збирачів музичної ренти 

під нинішню владну команду. 
Подейкують, що головним ло
бістом рішення щодо УЛМП є 
одна з організацій – претенден
тів на місце Ліги, яку курирує 
особисто міністр освіти Дмитро 

Табачник. Правова невизначе
ність сфери інтелектуальної 
власності вигідна чиновникам, 
які ловлять у цій каламутній 
воді свою рибку. Протягом 
останніх двох років влада зро

Автор: 
Богдан 

Буткевич
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била кроки, які свідчать про ба
жання максимально утриму
вати стан хаосу для продо
вження ручного управління 
правами інтелектуальної влас
ності. Прості ж громадяни вза
галі не запитують себе, без
платно скачуючи чергову пісню 
в інтернеті, скільки коштував 
запис і на що її автор живе. І 
дуже болісно реагують на будь-
які спроби ввести цю сферу в 
нормальне русло.

Усі ці проблеми передусім 
б’ють не по зарубіжних право
власниках, а по українських. 
Адже через ігнорування держа
вою цієї надважливої сфери віт
чизняним музикантам неви
гідно писати нову музику, про
дюсерам – розкручувати неві
домих артистів, бо шансів по
вернути вкладені кошти за ни
нішньої ситуації в них немає.

РОяЛТІ В НІКУДИ  
«За іронією долі українське за
конодавство у цій сфері, якщо 
його порівнювати з іншими кра
їнами, доволі непогане, зокрема 
Закон «Про авторське право та 
суміжні права». Хоча, звичайно, 
великою проблемою є цілковита 
неврегульованість інтернету в 
плані авторських прав на му
зичні твори. Окрім того, на 
практиці закони в нас майже не 
виконуються, а головне – немає 
будь-якої чіткої державної полі
тики та волі для захисту інте
лектуальних прав», – стверджує 
адвокат правової агенції Le -
giteam Олег Дорофєєв.  

«У кожній країні є мережеві 
організації, які захищають 
права відповідних правовлас
ників у цій царині: художників, 
виконавців, музикантів, пое
тів, – пояснює Олекса Гумен
чук, директор Української ліги 
музичних прав. – Вони мають 
бути виключно неприбутко
вими. А в нас тільки у сфері зби
рання ренти з кафе – барів – 
ресторанів за використання му
зики діють 15 організацій. Ця 
система штучно створена дер
жавою. У нашому законодавстві 
прописано, що коли зібралося 
кілька осіб, які підтвердять, що 
володіють правами на якісь три 
пісні, фонограми, віршики, на
пишуть статут, оформлять пра
вильно всі документи та звер
нуться до Служби інтелекту
альної власності, то вони майже 
напевно отримають ліцензію на 

ведення такої діяльності. Адже 
жодних інших критеріїв для 
відмови в державного органу 
немає. За таких умов будь-який 
спритний аферист або людина, 
що має підтримку у владних ко
ридорах, може створити органі
зацію і спокійно працювати».

«Навіть якщо гроші збира
ються, а це дуже рідко, вони 
йдуть фактично в нікуди й за
звичай не потрапляють до му
зикантів, – погоджується про
моутер та арт-директор пабу 
«Бочка» в Києві Олександр Ста
сов. – У мене є безліч прикла
дів, коли компанія отримує 20 
млн грн із барів та ресторанів, а 
потім розчиняється. Напри
клад, у закладі, де я працював 
арт-директором, у нас був укла
дений договір на телетрансля
ції та на музичний автомат і що
місяця ми виплачували кошти 
за їх використання – приблизно 
2,5 тис. грн залежно від ката
логу». За найскромнішими при
пущеннями, кількість різнома
нітних кафе та барів в Україні 
на сьогодні сягає півмільйона. 
Якщо хоча б половина з них 
платить роялті (у розмірі 2–2,5 
тис. грн на місяць), то в масшта
бах країни це вже близько 600 
млн грн щомісяця, тобто гроші 
тут крутяться дуже великі. 

яК УСе ВЛАшТОВАНО 
Державна служба інтелектуаль
ної власності видає відповідним 
організаціям ліцензії на право 
збирання коштів для правовлас
ників, одержує від них звіти що
півроку стосовно цих грошей та 
їх розподілу. Всі організації ко
лективного управління правами 
поділяються на звичайні та 
упов  новажені. Звичайні повинні 
працювати тільки на підставі 
отриманих від правовласників 
повноважень, захищати їхні 
права на якийсь твір чи всі 
твори. Наприклад, Стінґ дору
чив якійсь компанії збирати для 
нього авторські відрахування – і 
тільки на нього й на його твор
чість вона може працювати. А 
ось уповноважені можуть зби
рати загальну ренту за викорис
тання музики в комерційних ці
лях (незалежно від того, чи є в 
них права на конкретного вико
навця) з обов’язковим подаль
шим їх розподілом між право
власниками. 

Така заплутана система діє 
лише в Україні, адже всюди, на

приклад у сусідній Польщі, немає 
поділу на звичайні та уповнова
жені організації, бо в кожній 
сфері працює тільки одна, яка 
отримує дозвіл у відповідного 
державного органу. А решта мо
жуть існувати, але роялті повинні 
одержувати тільки через цього 
монополіста. Проте на компанію, 
що має ліцензію, не поширюється 
антимонопольне законодавство. 
«Сфера захисту інтелектуальних 
прав – це не ринок як такий, – 
стверджує Олекса Гуменчук. – 
Організації колективних прав є 
некомерційними. І їм у теорії не
має за що і як конкурувати, тобто 
якщо, припустімо, приходить 
одна з них і каже: «Платіть мені 
10 грн», а інша погоджується на 5 
грн, то остання просто не зможе 
виконати обов’язки перед право
власниками, які їй делегували за
хист своїх прав (бо сфера інтелек
туальної власності не підлягає 
демпінгу). Але в Україні така кон
куренція де-факто існує з легкої 
руки чиновників». 

З 2003 року, коли ухвалили 
закон про авторські та суміжні 
права, сфера збирання роялті 
була розподілена між кількома 
компаніями, але постійно в цю 
царину намагалися втрутитися 
нові охочі. Така ситуація призво
дила до того, що правовласники 
та фірми, які захищають їх, не 
могли виграти жоден суд щодо 
примусу з виплати роялті. Адже 
наявність конкурентів зали
шала кожному користувачеві 
музичних творів хорошу можли
вість все спихнути на те, що, 
мовляв, він ще не визначився з 
компанією, якій він далі плати
тиме. І суди сприймали це пояс
нення на ура. 

Аж допоки 2007-го не було 
введено в дію так званий прин
цип репрезентативності. Згідно 
з наказом Міністерства освіти 
та науки № 11/75 визначалося, 
що розподіл роялті та отри
мання статусу уповноваженої 
організації має здійснюватися 
відповідно до плейлистів рей
тингових радіостанцій України. 
Тобто та організація, яка має 
більше прав на пісні з них, і по
винна стати уповноваженою. 
«Коли є звіти від радіостанцій, 
тоді все дуже легко перевірити і 
державі, і правовласникам, –
стверджує Олек  са Гуменчук. – 
Приходить правовласник і ка -
же: «Ті 10 грн, що ви мені запла
тили, – це мало. Треба 100». А 



ПРАВОВА НеВИЗНАЧеНІСТь 
СФеРИ ІНТеЛеКТУАЛьНОї 
ВЛАСНОСТІ ВИГІДНА 
ЧИНОВНИКАМ, яКІ ЛОВЛяТь 
У ЦІй КАЛАМУТНІй ВОДІ 
СВОЮ РИБКУ

нації. Єдиним виходом із цієї 
кризи є нагальна потреба для 
всіх працювати в легальному 
музичному полі. Тоді виконавці 
випускатимуть альбоми, як на 
Заході, режисери зніматимуть 
фільми не в Росії, а в Києві й 
Україна матиме змогу стати ре
альною частиною європей
ського культурного простору не 
на словах, а на ділі. 

Крім того, якщо радіостан
ції платитимуть, то їм буде ви
гідно, як у тій самій Британії, 
відкривати нових артистів та 
розкручувати їх, отримуючи за 
це винагороду; врешті-решт, 
самим розроб ляти свої плей
листи, а не бути величезними 
мережевими сміт  никами, що 
різняться тільки хвилями і на
звами. Щоб знайти артиста, 
треба ходити по клубах, ціка
витися цим, працювати на ви
передження. А в Україні біль
шість радіостанцій просто бе
руть топ-40 європейської та ро
сійської музики, копіюють – і 
все, музична програма готова. 
Фактично відсутність копі
райту гальмує весь розвиток 
музичної індустрії в усіх її сек
торах.

«Перше, що потрібно, – по
літична воля для зміни цієї си
туації. А нашим можновладцям 
це просто не треба, бо вони не 
розуміють, про що мова, якщо 
це не шахти чи заводи», – каже 
музикознавець Олександр По
лудніцин. До речі, експерти 
спростовують нібито екзистен
ційне небажання наших спів
вітчизників платити за копі
райт. «От кажуть, що українські 
люди не звикли платити, – за
значає соціопсихолог Сергій 
Таршинський. – Насправді все 
не так. Наше мислення в плані 
грошей абсолютно таке саме, як 
і в усіх країнах. Тобто якщо да
вати можливість не платити й 
отримувати «халяву», то, звіс-
 но, не платитимуть. Проте якщо 
поставити все в нормальне за
конне поле, більшість житиме 
за нормами закону, як у інших 
сферах. Та всі ж бачать, що ця 
тема просто нікого не обходить. 
Плюс до всього ставлення до 
музики за принципом: «У краї-
 ні заводи стоять, одні гіта
ристи» – й отримуємо нега
тивне соціопсихологічне тло 
щодо інтелектуальної власності 
як такої, особливо в музичній 
царині». 
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еКСПеРТИЗА

Дмитро Прикордонний, директор Коаліції виконавців та продюсерів України:
Музика – такий самий товар, як і будь-який інший. Шоу-
бізнес – дуже могутній економічний засіб, адже ство-
рення одного кліпу дає роботу сотням людей, почина-
ючи від знімальної групи й закінчуючи дистриб’ю  тора-
 ми. І вся ця машина запускається через бажання однієї 
людини записати пісню. І ось вона витратила свої кошти, 
а повернути їх в Україні неможливо жодним чином. Му-
зична індустрія має працювати за принципом снігової 
грудки. Тому якщо ви записали невдалу пісню, у вас має 
бути можливість ризикнути ще раз. Якщо й вдруге не по-
щастило, може, варто задуматися й зупинитися. Але в 
західних умовах ви в такому випадку максимум втрача-
єте гроші, вкладені у сам запис пісні. Тобто робите 
сніжку й кидаєте її. У нас же маєте створити повноцінну 
програму, записати альбом, зняти чотири кліпи, про-
платити ротацію, відкатати тур із музикантами і сидіти в 
засаді чекати – вистрілить чи ні. Тобто повинні зробити 
одразу величезну снігову бабу і в повній красі її одразу 

подавати. Саме тому в Україні уже 20 років музичний ринок забитий дівчачими гуртиками. А 
все інше просто нерентабельне. Поруч із нами є Польща, можна поїхати туди і зрозуміти, як 
усе має працювати. Хочете записати пісню – вкладаєте гроші, записуєте, потім віддаєте на ра-
діо. Якщо її беруть, уже через квартал отримуєте гроші за публічне використання своїх компо-
зицій. Окрім того, є продаж в інтернеті, з якого також отримуєте відсоток. І хоп – за півроку у 
вас є гроші на кліп. Ви вкладаєте, знімаєте, віддаєте на ТБ. Через три-чотири місяці одержуєте 
гроші вже з нього, плюс із радіо та інтернету, де вас крутять ще більше завдяки кліпу. І ось уже 
є гроші й на альбом. А якщо ваші пісні не просто крутять, а вони ще й входять у десятку най-
кращих, то матимете кошти на запис навіть на Abbey Road.

ми йому у відповідь кладемо 
звіти з мокрими печатками із 
40 тис. пісень, що були в рота
ції, і він може власноруч переві
рити, скільки крутили його 
твори. І за дев’ять років роботи 
в нас не було жодної претензії, 
що й не дивно, адже така прак
тика є загальносвітовою».

Саме через цю систему, що 
робила сферу роялті надто вже 
прозорою, і стався конфлікт. 
Український уряд наполягає на 
тому, що кожен підприємець 
щомісяця повинен надавати 
уповноваженій організації звіти 
щодо того, які саме фонограми 
він використовує в закладі, 
тобто впроваджує повернення 
до ситуації, яка була до вве
дення принципу репрезента
тивності. 

«Наш досвід доводить, що 
система з передачею звітів від 
кафе вже довела свою ідіотич
ність, – пояснює Олекса Гумен
чук. – У мене ще з 2003 року ле
жать цілі купи таких звітів кафе 
і ресторанів, де писалося при
близно так: «Такого-то місяця 
ставили диск «Алла Пугачова. 
Найкраще». Ну і хто є його пра
вовласником і чи є він узагалі? 
Нова система, яку лобіюють чи
новники, вигідна тим, що цими 
звітами дуже легко маніпулю
вати, тобто просто домовлятися 
з господарями ресторанів, що 
саме вони мають підписати, 

адже закладу невигідно на
ймати окремого працівника, 
який відстежуватиме музику й 
робитиме той звіт. І реально все 
це перевірити буде нікому – на 
кожну область є аж один відпо
відний інспектор, якого пере
довсім цікавить зовсім не до
тримання прав, а те, чи є мож
ливість конфіскації та хабара. 

Постраждають же, як завжди, 
правовласники, насамперед 
українські, яких і так мало став
лять на вітчизняних радіостан
ціях, особливо після скасу
вання квоти на національний 
продукт, і які мають набагато 
менше важелів впливу та дже
рел доходу, на відміну від своїх 
західних колег». 

ЗНАйТИ ВИХІД 
Через те що в Україні право ін
телектуальної власності на ком
позицію та її похідні дуже 
важко захистити, вітчизняна 
музична індустрія вже кілька 
років перебуває в глибокій стаг



Легальний інтернет – 
усе за 10 гривень?
Р

озмови про всілякі санкції до України з боку 
міжнародної спільноти – це як повідом -
лення про черговий інцидент із потягом 
марки Hyundai – уже не чіпляє, хлопчик так 

часто кричить про вовків, що вівці втомилися. Але 
інформація про те, що Міжнародний альянс інте
лектуальної власності (IIPA) знову вимагає від 
України боротьби з піратством під загрозою еко
номічних санкцій, – це вже цікавіше.
Якщо стисло і просто, то на початку 2000-х IIPA 
подав до уряду США петицію з проханням призу
пинити дію пільг для України в межах Загальної 
системи преференцій. Причина – піратські диски: 
музика, фільми, ігри, софт. Тоді Україна через ска
сування безмитного статусу для імпортування де
яких товарів втратила $75 млн. Через п’ять років 
було ухвалено закон про оптичні диски і, як наслі
док, уряд США відновив пільги для нашої країни.
Тож ситуація патова, і всім гілкам влади дове
деться щось зробити, щоб продемонструвати Аме
риці хоча б бажання розібратися з порушенням 
авторських прав. Який це має стосунок конкретно 
до вас? Якщо ви жодного разу не дивилися закача
ний фільм чи серіал і слухали 
лише ліцензійні CD, тоді вам:
а) терміново треба видати ме
даль;
б) вочевидь, нецікаво, як 
мож  на знайти вихід із цього 
глухого кута.
Решті раджу дочитати до 
кінця, адже рішення пропо
нується вельми цікаве. Але 
спочатку треба розібратися із 
санкціями. Епоха компактів 
минула, тепер диски купують тільки справ
жні унікуми, а піратство цілковито пере
йшло у віртуал. IIPA дратує ситуація з укра
їнськими піратськими сайтами й традиційною 
бездіяльністю влади, внаслідок чого Альянс ви
магає від уряду США знову вдарити по нас дола
ром. Можна не сумніватися, їм це вдасться. І 
якщо той долар буде не уявним, а реальним, 
якщо санкції натиснуть на чийсь конкретний за
можний мозоль, то доведеться щось змінювати.
Американці вимагають:
а) відновити статус Української ліги музичних 
прав, яку незаконно прибрали з ринку;
б) припинити діяльність найбільших піратських 
сайтів;
в) ухвалити закони для боротьби з інтернет-
піратством.
Спробуємо розібратися, хто, у який спосіб і 
скільки може теоретично витратити на контент. 
Моральні забобони на кшталт «а чи хоче украї
нець платити за файли, які він звик отримувати 

безкоштовно», відкидаємо, зосередимося на суто 
технічних питаннях: яким чином власники прав 
можуть отримувати кошти, а ми – бажаний про
дукт.
Беру для прикладу себе: електронними грішми і 
банківськими картками користуюся, але повної 
довіри до них немає – нікуди не подівся базарний 
рефлекс «твої гроші – це тільки те, що у тебе в 
кишені». Та й не поширені в нас ці варіанти. За
лишається два реальних способи купувати кон
тент: плата з мобільного рахунку та передплата 
через інтернет-провайдерів.
Я купував фільми, книжки і музику з різних сай
тів, надсилаючи смс-повідомлення на всілякі 
спеціальні номери, але є підозра, що до IIPA не 
дійшло ані копійчини, адже це були пірати, але 
добре законспіровані. Тому відразу перейду до 
другого варіанта, який мені несподівано видався 
цілком реальним і логічним.
Далі користуватимуся даними Коаліції виконавців 
і продюсерів України (КВіПУ), яка запропонувала 
своє вирішення проблеми з піратством: щомісяця 
безплатний контент із найбільшого та найпопу

лярнішого українського пірат
ського сайта ex.ua закачує 
близько 6 млн українських 
абонентів. Можна припустити, 
що більшість із них передпла
чують безлімітний інтернет, 
наприклад, 80%. Візьмімо се
редню ціну за такий пакет – 
100 грн – і отримаємо у під
сумку 500 млн грн на місяць. 
Зрозуміло, що все це при
близно, але ж сума в результаті 

виходить усе одно величезна.
КВіПУ пропонує закладати в плату за інтер
нет невеличку суму, скажімо, 10 грн, за що 

споживач отримає безлімітний доступ до будь-
якого ліцензійного контенту на легальних умо
вах. У неї своє бачення ситуації, свої виделки: 
окремі тарифи і пакети для меломанів, HD-
кіноманів, геймерів тощо. Але раджу спочатку 
розглянути ситуацію максимально просто: чи 
можу я сплачувати за інтернет на 10 грн більше, 
але отримувати все легально? Звичайно, можу. 
Чи може влада розглянути цей спосіб як козир 
проти санкцій і закріпити його законодавчо? Теж 
може. Інше питання, як ті гроші розподіляти
муть і скільки доходитиме до IIPA, але то вже 
точно не до мене.
Підсумок простий: було б непогано, якби в IIPA 
зрозуміли, що краще трохи, ніж нічого, якби 
влада почала реально боротися з піратством, а 
ми з вами дійшли висновку, що 10 грн – невелика 
плата за самоповагу. 

еПОХА КОМПАКТІВ 
МИНУЛА, ТеПеР 

ДИСКИ КУПУЮТь 
ТІЛьКИ СПРАВжНІ 

УНІКУМИ, А 
ПІРАТСТВО ЦІЛКОВИТО 
ПеРейшЛО У ВІРТУАЛ
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12,6% 
українців ладні 

платити гроші за 
онлайн-перегляд 
фільмів, але для 

переважної  
частини з них – 

10,8% – 
принциповою є 

ціна: вони не готові 
викладати більше 

ніж  

20 грн 
за доступ до однієї 
одиниці контенту.   

За даними компанії 
iVOX 
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В
агу фільму «Час життя 
об’єкта в кадрі» надає навіть 
не ім’я талановитого україн
ського документаліста, а іс

торія, яка, будучи спочатку фото
графією, зробленою Олександром 
Чекменьовим сім-вісім років тому 
на одеському Привозі, проявиться 
перед глядачем. Жінку з лівого 
боку світлини знайшли на цьому 
ринку, й вона розповіла: дівчина, 
що спить під лавицею, головний 
об’єкт кадру, була бомжем, хоч і 
рудоволосою красунею, а після 
злочинної операції з видалення 
органів померла, замерзла десь 
під парканом. Так до стрічки Бала
гури, початої з думок про час, до
далося уособлення останнього – 
деталь, важливість якої така сама, 
як і її унікальність.

У. Т.: Вам не здається, що 
вельми самонадіяно в наш час 
задумувати концептуальну і 
серйозну повнометражну доку-

ментальну стрічку, коли і ху-
дожні ігрові фільми людей ці-
кавлять лише у форматі розваг?

– Так, зараз усе стає «продук
том», але є речі, які не можуть 
вимірюватися з погляду комер
ції. Банально – опера, музика, 
класична зокрема, не здатні існу
вати за законами ринку, бо не ви
живуть або просто переродяться 
чи трансформуються в щось 
інше, як зараз і відбувається. І 
кіно, незважаючи на його сто
літню історію, залишається мис
тецтвом, що усвідомлює саме 
себе. Воно досі спроможне пору
шувати вагомі питан  ня, і, споді
ваюся, в нашому фільмі теж є 
важливі теми. Ми три роки шу
кали можливості зробити цю 
стрічку. Всі розуміли, що проект 
неприбутковий, і в цьому сенсі 
було невідомо, яка його цінність. 
Я далекий від снобізму, але мушу 
сказати, що мені хотілося його 
зробити саме так, як є. Коли тебе 

щось хвилює, коли ти хочеш 
щось зробити і це є щирим, отже, 
воно турбуватиме і ще когось. 

Розумієте, наш фільм – це для 
нас вид мандрів і пригод. І при 
цьому ми намагаємося залиши
тися собою, не загубити себе. І далі 
порушувати питання. Як і завжди. 
Хоча зараз трохи інший час, ніж 
був раніше. Швидший. Безпосе
редній. Чим нині й користуються 
кіно і телебачення. А це страшна 
річ, яка діє на людину. Можли
вість маніпуляції сьогодні без
межна. На цьому побудовані про
пагандистські стріч  ки, як старі, так 
і сучасні. Зараз вона тонша, ніж 
раніше, але все одно є. А щоб воло
діти такою зброєю, потрібно бути 
морально готовим, аби розуміти, 
що сказати і як. Раніше так було зі 
словом: коли люди були малоосві
ченими, до нього ставилися відпо
відально. Монахи, перед тим як 
писати, перепрошували Бога, ка
жучи: я безпомічний, убогий. З 

Автор: 
ярослав 
Підгора-

Гвяздовський

У кадрі – вічні питання
Документальний повнометражний фільм Олександра Балагури 
в певному розумінні підсумовує останні 15–20 років
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ПАРАДОКСАЛьНО, 
АЛе БІЛьш 
ДОКУМеНТАЛьНИМ ЧАСТО 
ВИяВЛяЄТьСя ІГРОВе КІНО

цієї серії була фраза «Озвучена 
думка є брехнею»...

  
У. Т.: Ваш фільм зшитий зі ста-
рих фотографій людей, птахів, 
тварин, будинків. Та ще й у 
чорно-білому кольорі. Це нос-
тальгія за минулим чи стилістич-
ний спосіб віддзеркалення ва-
шого світосприйняття?  

– Стрічка ніколи не робиться 
просто так. Є тема – любові, війни 
чи ностальгії, і треба визначити, 
як її зняти. Тобто завжди фільм є 
фільмом про фільм. Йдеться про 
матеріал і про ставлення до нього. 
Ось, наприклад, скульптор: перед 
тим як щось зліпити, він думає 
про це, бо матеріал і мова, якою 
ти з ним говориш, дуже важливі. 
Як сказати «я тебе кохаю»? Були і 
«Ромео і Джульєтта», і «Трістан 
та Ізоль  да», і всюди справа у тому, 
як сказано про них та їхні по
чуття. З фільмом так само. Береш 
матеріал, що тобі не бреше – фо
тографію, з якою можна робити 
все що завгодно: викадровувати 
її, по ній їздити, від неї 
від’їжджати, а вона при цьому за
лишається сталою. І тут втілю
ється сентенція, що кіно – це мон
таж. Потрібно віддавати належне 
тому, що ти граєш, і відповісти на 
певні питання моралі: як далеко 
можеш зайти у грі й що, власне, 
хочеш зробити?

У. Т.: Цікаво, що ви в цій грі гра-
єте знову ж таки не за сучас-
ними правилами – використову-
єте ритм із минулого: повіль-
ність мови закадрового голосу, 
повільне перетікання кадрів…

– Усе залежить від того, що ти 
хочеш сказати і як це передати. 
Напевно, ви бачили трейлер. У 
фільмі буде по-різному. Деякі епі
зоди швидкі, енергійні. Інші по
вільні. Ми маємо справу зі шмат
ком реальності, бо фотографія є її 
частинкою, і далі обговорюємо: 
чому вона виникла і чому в цей 
момент хтось натиснув на кно
почку фотоапарата. Але до кінця 

сенс того, що сталося і чому так 
сталося, не зрозуміємо. Прик -
лад – Мейбрідж (англо-амери -
кан  ський фотограф початку XX 
століття. – Ред.). Він, каталогізу
вавши рухи, гадаю, до кінця й не 
зрозумів, яку справу зробив. Ве
лику справу!.. Сьогоднішній зні
мок через 30 років може мати зо
всім інший сенс, ніж ми вкла
дали. Треба розуміти, що фото
графія живе своїм життям. 

У. Т.: Своїм чи вашим життям? 
Тобто ви показуєте реальність 
фотографії чи все ж таки це ваше 
сприйняття? Питання в тому, 
ваше кіно є документом, прав-
дою чи черговою маніпуляцією?

– Те, що окреслюється як 
жанр, часто є доволі брехливим 
визначенням. Часом це роблять 
свідомо, програмно, в дусі мані
фесту, як, приміром, Майкл Мур. 
А часом несвідомо – хтось може 
думати, що він робить правду, ма
ючи ось такі переконання, а на
справді то не буде правдою. У 
цьому сенсі, хоч як парадок
сально, але більш документаль
ним часто виявляється ігрове 
кіно. Там одразу відкривають 
карти, заявляючи, що в такий 
четвер такого року ми перед вами 
розіграємо історію принца Дан
ського. А документальне кі  но, за

являючи про себе як про доку
мент, часто ним не є. Я не знаю, 
чи «Час життя об’єкта в кадрі» 
документальний фільм чи ні. Там 
багато ігрових моментів, розігра
них номерів, а є чистий документ, 
бо йдеться про серйозні речі.   

У. Т.: Чи є у вашому фільмі соціа -
льний підтекст? Чи можна «незво-
ротні 15–20 років», про які ви го-

«ЧАС жИТТя ОБ’ЄКТА В КАДРІ»

ОЛеКСАНДР 
БАЛАГУРА

Режисер-до  ку -
менталіст, закін-
чив історичний 
факультет Київ-
ського універси-
тету ім. Т. Г. Шев-

ченка, зняв понад 
20 фільмів. Має 
призи і відзнаки. 
10 років працю-
вав на студії «Ук-
ркінохроніка».  
З кінця 1990-х 
живе в Італії.

Продюсер
СВІТЛАНА ЗІНОВ’ЄВА
За спеціальністю кінооператор, закінчила Ін-
ститут ім. Карпенко-Карого, зняла 7 ігрових і 

близько 30 документаль-
них фільмів. Як продюсер 
працювала із Сергієм Бу-
ковським, Олександром 
Балагурою, Сергієм Масло-
бойщиковим, Сергієм Лоз-
ницею та багатьма ін-
шими. 

Техніка зйомки
Авторський експериментальний докумен-
тальний фільм з ігровими постановочними 

моментами. На натурі 
та в приміщеннях, в 
Україні та Італії, зні-
мався на цифрові ка-
мери Canon 5D та Red 
One. Опера  тор-
постановник фільму Во-
лодимир Гуєвський (на 
фото).

Сценарій і бюджет
Тритмент – розширений си-
нопсис із викладками режи-
серського бачення – був по-
даний 2011 року на Дру-
гий конкурс кінопроектів 
Державного агентства з 
питань кіно. Бюджет 
фільму сягав 1,9 млн 
грн, з яких Держкіно 
видало левову частку – 
1,4 млн грн.

ворите на початку стрічки, екстра-
полювати на все наше суспільство, 
що через нашу «зануреність» ми 
не помітили, що сталося?

– Річ навіть не в тому, що ми 
занурилися в себе і не помічаємо 
навколишньої дійсності, а в тому, 
що, якраз дуже прискіпливо спо
глядаючи за нею, думаємо лише 
для себе і про себе, з дуже егоїс
тичних позицій. У нашому філь-
 мі є автоіронія. Ми не даємо ре
цептів, але констатуємо стан, на
магаючись у ньому розібратися. 
Насправді це загальна універ
сальна ситуація, коли людина за
блукала в житті й шукає вихід, 
що зрозуміло будь-кому. 

У. Т.: Зазвичай рідко виходить 
втілити те, що планується в го-
лові й що написано на папері. 
Кажучи образно, пам’ятаєте, як 
у Тарковского в «Сталкері» – ви 
зайшли до кімнати бажань? 
якщо зайшли, то що отримали 
натомість?

– Ви зачепили важливу річ. 
Це як із любительським відео – 
ось ти знімаєш пікнік, день наро
дження і людей на вулиці, а в 
якийсь момент це вже щось 
більше, ніж пікнік і люди, – то 
час. Мова про те, що ніколи не 
знаєш, що станеться потім: ти пи
шеш книжку чи знімаєш стрічку і 
вже цим ніби входиш до тієї кім
нати Тарковского. То ризик, бо не 
знаєш, із чим вийдеш. Питання 
щирості, душі, серця, відповідаль
ності. Треба пам’ятати, що напри
кінці шляху буде розрахунок. Але, 
щоб щось зробити, маєш до кім
нати ввійти. І мусиш входити за
вжди. «Сталкер» Тарковского ди
вовижний у тому сенсі, що розка
зав, як це функціонує. Що ти вхо
диш до кімнати бажань завжди, 
коли щось кажеш чи робиш. 
Щод  ня. Тобто треба мовчати? Але 
мовчання – це теж висловлю
вання. Важливо, з якими бажан
нями потрапляєш до кімнати. І 
якщо можеш не входити, не 
входь. І навпаки. 
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Мuha Ua

Паб-бібліотека «Бабуїн»
(Київ, вул. Симона Петлюри, 10)
Ірина Муха, засновник і лідер гур-
ту Muha з Ноттінгема, запрошує 
вітчизняних музикантів-віртуозів 
разом відіграти єдиний в Украї-
ні концерт. Це Костянтин Бушин-
ський (соло-гітара), Наталя Ка-
сьянчик (домбра), Кирило Ма-
чинський (бас), Олена Грозовська 
(гурт «Солнцекльош», вокал). Му-
зика Muha ввібрала різні музич-
ні традиції – від звичного нашим 
широтам звучання, до індійських 
і кубинських рит-
мів. Тож у своїх піс-
нях менестрель із ту-
манної країни роз-
повість про дороги, 
тугу за домом, до-
щову Англію та битву 
Тараса Бульби.

arsenale 2012: 
остання ніч бієнале

«Мистецький Арсенал»
(Київ, вул. Лаврська, 12–14)
Перша Київська міжнародна бієна-
ле сучасного мистецтва наближаєть-
ся до завершення. Тут представлено 
понад 300 творів живопису, скуль-
птури, інсталяцій від учасників із 30 
країн. Це роботи 100 зірок світової 
арт-сцени та 50 найактуальніших 
українських митців. Ніч бієнале – 
остання нагода відвідати Arsenale 
2012 у незвичайній нічній атмосфе-
рі й переконатися, що мистецтво 

не спить. У програ-
мі – екскурсії зала-
ми виставки, зустрічі 
із зірками вітчизняно-
го та світового мисте-
цтва, вінілові сети від 
найкращих ді-джеїв 
України.

Анонси 29 липня, 19:00 30 липня, 21:00З 27 липня
«Той, що заблукав у часі»

Центр сучасного мистецтва М17
(Київ, вул. Антоновича, 102–104)
Персональна виставка відомого 
художника з Черкас Володимира 
Яковця продемонструє його остан-
ні великі серії: «Ідеал», «Блакит-
на культура», «Мова», «Абет-
ка», «Антики», «Антики-2», «Ві-
дображення». Яскравий представ-
ник українського постмодерніз-
му, живописець і фотомитець, ав-
тор монументальних акцій та пер-

формансів у своїх робо-
тах осмислює актуаль-
ні проблеми: штучність 
реальності, неможли-
вість її безпосередньо-
го переживання, клоно-
ваність будь-яких явищ, 
зокрема й культурних, 
перевиробництво тек-
стів та інформації.

«4:44. Останній день на 
Землі» – черговий фільм 
про кінець світу, цього разу 
знятий відомим 
провокатором Абелем 
Феррарою

нишся, тож не варто марнувати час… Поруч із бу
динків вистрибують самогубці… 
Вас не звеселить Феррара, як, власне, і завжди. Він 
нудний, повільний, а його еротизм – курям на сміх. 
Проте в нього є кілька цікавих речей. Приміром, 
режисер показує побутовий рівень, чого в інших 
стрічках про кінець світу майже не було, а побут на
справді становить більшу частину нашого життя. 
Загальної істерики, масових заворушень, бунтів у 
фільмі немає. Люди, може, трохи більше пиячать, 
дещо емоційніші чи депресивніші: «Тату, не треба 
плакати, – каже по скайпу донька головного героя, 
– бо я теж почну, а в мене зараз ідеальний макіяж», 

Н
а початку фільму з телевізора лунає голос 
коментатора, який каже: «Залишилося 14 
годин до кінця світу – озоновий шар Землі 
стрімко зникає й остаточно розчиниться о 

4:44 за часом північної півкулі»... З такою німець
кою точністю загибель людства ще не передрікали, 
хоча апокаліпсис візуалізували вже всі, хто тільки 
міг. У США це масштабно і болюче робили Майкл 
Бей, Стівен Спілберґ, Стівен Содерберґ та Джон 
Гіллкоат, а в Європі камерно, але болючіше – Ан
дрій Тарковський, Денні Бойл, Ларс фон Трієр та 
Бела Тарр. Феррара, хоч і американець, пішов шля
хом мінімалізму, будуючи драматургію на стосун
ках пари художників (Віллем Дефо і Шенін Лі), які 
весь останній день перед кінцем світу перебувають 
у нью-йоркському пентхаусі, кохаються, їдять, ма
люють, танцюють, дивляться телевізор, сваряться і 
прощаються з родичами по скайпу. Їхні друзі ка
жуть, що коли сьогодні не кайфонути, то запіз

Пунктуальний 
апокаліпсис 

«4:44. 
Останній 
день на 
Землі»/«4:44.  
last Day on 
Earth».
У кінотеатрах 
України
з 2 серпня

КІНО
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До 2 вересня
Monofest 2012

Underground Music hall
(Київ, Московський просп., 13в)
Фестиваль продемонструє най-
цікавіші, найнезвичайніші про-
екти експериментальної музи-
ки й медіа-арту. Україну пред-
ставлять Edward Sol (один із 
найконцептуальніших музикантів-
експериментаторів Едуард Соло-
микін, на фото), Peopalop (Се-
вастополь, Андрій Лісін) та про-
ект київського саунд-артиста Євге-

на Ващенка V4w-ENKO. Та-
кож виступлять The HET (Ро-
сія), Asférico (Іспанія), Das 
Synthetische Mischgewebe 
(Франція) і Artificial 
Memory Trace (Ірландія). 
Після Києва фестиваль та-
кож відбудеться у Дніпро-
петровську (2 серпня) та 
Севастополі (4 серпня).

2 серпня, 20:0030–31 липня, 21:00
«Олтар націй»

(Одеса, Грецька площа)
Рік тому арт-інсталяція худож-
ниці Оксани Мась представля-
ла Україну на Венеційській біє-
нале. «Олтар націй» – це своє-
рідне відтворення шедевру епо-
хи раннього Відродження – Гент-
ського вівтаря братів ван Ейків. 
Робота складається з дерев’яних 
елементів у формі яєць, у роз-
писуванні яких брали участь різ-
ні люди із 42 країн світу: худож-

ники, політики, діячі 
культури, діти, пенсіо-
нери. В Одесі встанов-
лено п’ять фрагментів 
вівтаря 12 м заввишки 
та 18 м завширшки. Ко-
жен охочий може зро-
бити свій внесок у ін-
сталяцію, розмалював-
ши дерев’яне яйце.

czesław Śpiewa 

Арт-кав’ярня «Квартира 35»
(Львів, вул. Вірменська, 35)
Чеслав Мозіль (псевдо – Спєва) –  
популярний польський співак, 
композитор, музикант. Його пер-
ший альбом «Debiut» здобув удо-
ма статус платинового. У записі 
брали участь квінтет Femme Fatale, 
Хор святої Анни з Копенгагена, 
Chór Dobrej Karmy та Chór Impreza 
U Jakuba, а також акомпаніатори 
на мандоліні, фуярці, бас-гітарі, 
перкусії, гітарах, саксо-
фоні, контрабасі та вал-
торні. Другий альбом 
«POP» (2010) записа-
ний із його данськими 
друзями Czesław Śpiewa 
Band. Свою музику Чес-
лав визначає як «аль-
тернативний поп із пан-
ковим підтекстом».

cD

AtmAsfera. «Internal»
Вихід четвертого альбому став несподіванкою для 
фанів гурту, адже тільки торік побачив світ його по
передник «Integro», а часовий проміжок між релі
зами раніше був досить значний. Попри впізнава
ний почерк як першої третини нового диска (і його 
традиційну тримовність: українська, англійська, 
санскрит), так і треків, які складають «Tetralogy 
Apocalypse», є щось, що свідчить про особливе міс
це «Internal» у творчості колективу. За словами На
сті Яремчук, музика цієї платівки народжена пере
живаннями з найглибших куточків серця.

Mindplotter. «Event Horizon»
Третій лонгплей одноосібного проекту одеського 
мультиінструменталіста Олексія Левицького засвід
чує безперечний прогрес порівняно з попередніми. 
Музика Mindplotter композиційно непроста їй при
таманні швидкі, часто ламані ритми з невимушени
ми змінами розмірів, вміле поєднання електронних 
та живих інструментів, а треки ввібрали дуже різно
планові стилі – від прогресив-металу та брейкбіту до 
елементів построку, ембієнту зі «східними» мотива
ми й танцювального індастріалу.

Stepan i Meduza. «Bludnitsa»
Дебютний альбом екстравагантних киян, хоч і дуже 
короткий за хронометражем, уже став помітною 
подією українського музичного життя. Реліз пре
тендує на досі не надто заповнену в Україні стильо
ву нішу (яку сам гурт називає арт-панком): музи
ка Stepan i Meduza є не тільки химерним поєднан
ням психоделії 1980-х, популярної електроніки та 
нервово-романтичного рок-н-ролу 1990-х, а й сво
єрідним міксом ретро-звучання та сучасної альтер
нативи. Єдине, чого бракує тут, – бодай кількох пі
сень українською.

але загалом все як завжди. Можливо, автор стрічки 
таким чином говорить про те, що в нас у житті було 
достатньо апокаліпсисів: смертей, криз тощо, тому 
справжній уже не сприймається серйозно. І ще вус
тами Дефо він ставить одне чудове запитання: 
«Чому ніхто не говорить про те, що буде далі?». Але 
за Феррарою, затятим антиклерикалом, що вже 
спростовував Ісуса Христа, кінець має абсолютне 
значення: за ним немає нічого. Якоїсь особливої 
форми фіналу людства він не пропонує. Та поду
мати над його варіантом можна.

Ярослав Підгора-Гвяздовський
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Дністровський каньйон, 
що простягає свої зміїсті 
закрути на 250 км 
уздовж межі чотирьох 

областей, здавна вважають од
ним із найкрасивіших місць на
шої країни. 2008 року інтернет-
користувачі, організувавши опи
тування, присвячене головним 
природним чудесам України, на
звали його серед семи головних у 
списку. Лівий бік каньйону нале
жить до Тернопільщини та 
Хмельниччини, правий – до 
Івано-Франківщини та Буковини. 

У цих краях 26 населених пунк
тів, де відбувалися дослідження 
спадщини трипільців. За наших 
днів культура регіону розвива
ється завдяки місцевим жите
лям, па  м’яті про предків та бага
тьом активним талановитим лю
дям, які на практиці реалізову
ють різні ідеї щодо поліпшення 
українського суспільства.

Окрім водоспадів, безлічі 
джерел із кристально чистою во
дою, різноманітності соснових та 
мішаних лісів, мальовничих 
ландшафтів, сюди приваблює ще 

і м’який клімат. Зими тут мало
сніжні, весна починається трохи 
раніше, ніж у Прикарпатті, а літо 
ніколи не буває занадто спекот
ним. Біля села Хмелевá до 1940-х 
років у тіні пагорбів розроста
лися виноградники. Якісний 
продукт місцевих винокурень 
вивозили до багатьох міст того
часної Польщі. Ті насадження 
знищила радянська влада, од
наче селекціонерська слава Хме
левої не зникає і сьогодні, бо ж 
саме тут уже п’ять років діє роз
садник рідкісних сортів дерев. 

Пісні Дністровського каньйону
Ця дивовижна місцина як магніт притягує талановитих людей

Автор:  
Вадим 

Куликов

Фото автора
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Цей дендрарій став частиною ве
ликого проекту, найменованого 
просто за назвою села, в якому, 
здається, зупинився час, де 
орють кіньми, а молотять ці
пами. Головна мета задуму – пе
ретворити цю місцевість на тери
торію успіху, де кожен житель чи 
турист ставитиметься до землі та 
її ресурсів із повагою.

Кількома останніми роками 
Хмелева зробилась улюбленим 
місцем для деяких письменників, 
музикантів та інших митців, 
яких зачаровують не лише пей

зажі, а й тутешні легенди. Місцеві 
жителі розповідають, що на вод
ному плесі нерідко можна за
стати закоханих, які живуть по 
різні боки річки, але зустріча
ються вечорами, допливши в чов
нах до її середини. А народна ети
мологія самої назви «Дністер» 
відсилає до легенди про сло  в’ян 
ське плем’я, яке оселилося поруч. 
Його календарем були відмітини 
на берегах, які одного разу під час 
повені знищила вода. На запи
тання: «Хто дні стер?» – відказу
вали: «Бурхлива річка». Відтоді в 

250 км 

– загальна до-
вжина Дністров-
ського каньйону, 

що робить його од-
ним із найбільших 

у Європі

Тутешні флора й 
фауна надзви-

чайно багаті – по-
над 

1 тис. 
видів рослин і 

250 
– хребетних тварин

неї нове ім’я, хоча течія, як і ра
ніше, сильна.

Серед музикантів, які підтри
мують план розвитку Хмелевої, 
уже давно присутній Сашко По
ложинський. Раз по раз він на 
віду  ється сюди по натхнення або 
ж для підтримки молодіжних та
борів, що збираються неподалік. 
Навесні 2011-го це село надихало 
одну дуже цікаву співдружність 
українських та білоруських артис
тів. Той союз музичної інтеліген
ції склався із представників гурту 
«ДахаБраха» та інструменталь

Пісні Дністровського каньйону
Ця дивовижна місцина як магніт притягує талановитих людей
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ного тріо Port Mone, які з Мінська 
приїхали в загублений україн
ський світ, киплячий від весня
них трелей птахів і буйного цвіту 
дерев на тлі червоних скель. 
Практично незнайомі між собою 
митці почали репетиції спільної 
програми, в якій пізніше слухачі 
впізнавали відгомони класичного 
мінімалізму, вкрадливого пост-
року, святкових співів південних 
слов’ян та ефіопського джазу. 
Драматизм пісень «ДахаБрахи», 
побудованих на основі фольклору, 
а також багатоголоссі учасниць 
групи, й атмосферні музичні по
лотна Port Mone, поєднуючись, 
підживлювали одне одного.

На результати цього музич
ного експерименту, поза сумні
вом, вплинула атмосфера Хмеле
вої, в котрій дорослого населення 
налічується близько 150 осіб. 
Жителі села ніколи не перево
дили стрілок на літній час і за
вжди спілкувались особливим 
покутським діалектом. Так, вони 
часто використовують «сі» за

мість «ся» (готувавсі, шанував  сі) 
й по-своєму чергують «е» – «і» 
(добре–добрі). А ще місцеві жи
телі дуже пишаються своєю 
церквою, зведеною півтора сто
ліття тому. Будували її 14 довгих 
років, викочуючи на високий па
горб річкове каміння. Висота 
шпиля – 24 м, що для сільського 
храму аж ніяк не мало.

Спільна праця «ДахаБрахи» 
й Port Mone заслужила чимало 
овацій на концертах, а також 
помітну увагу з боку преси, за
прошення від фестивалю «Арт-
Поле» й кількох фестів Білорусі 
та Польщі. Саме в студіях захід
ного сусіда музиканти запи
сали свої нові твори, щоб ви
дати в Україні альбом, який 
було названо «Хмелева Project». 
Інакше й бути не могло.

Традиційні пісні, співані над 
Дністром упродовж століть, які 
дійшли до нас, зберігає ансамбль 
«Перемітка», літні учасниці яко  го 
мешкають неподалік, у селі Лука. 
Вони виконують колядки, ще

дрівки, обрядові пісні й можуть 
розповісти про те, що колись ве
сілля на Покутті святкували три 
дні, а на четвертий нареченій на 
голову пов’язували перемітку, з 
якою вона вже перетворювалася 
на заміжню жінку. Виконавиці з 
колективу до сьогодні бережуть 
ці головні убори й саме в них ви
ходять на сцену. Секрети деяких 
традицій ансамбль розкрив у 
2011-му на фестивалі «Арт-поле», 
що віднедавна обжився поруч із 
Лукою, в селі Уніж.

У липні 2012-го Дністров
ський каньйон також не обій
шовся без пісень цього дійства, 
що зібрало небайдужу молодь на 
лоні природи для участі у ство
ренні живої спільноти любителів 
народних традицій та етнічної 
музики. Цього року поміж інших 
на фесті виступили такі попу
лярні гурти, як «Бурдон» зі 
Львова, «Перкалаба» й «Коралі» 
з Івано-Фран  ківська, а також 
польська ватага Mitch & Mitch, 
чеський духовий проект Deši та 
зірка течії world music із Британії 
Trans  global Underground.

Дістатися до Унежа не так 
просто, дороги перебувають у 
жахливому стані, але їх нестача 
виявилась однією з причин того, 
що цей загублений світ зберіг 
своє природне багатство. Місцеві 
жителі розповідають також про 
рукотворні чудеса Наддністрян 
щи  ни, печерні храми й старо
винні монастирі, облаштовані в 
підземеллях каньйону. Відомо, 
що один із них, кам’яний грот 
«Скеля монахів», розміщений 
біля села Литячі, на лівому бе
резі річки. Поставив  ши собі за 
мету відшукати його чи просто 
вирушивши в дорогу вздовж ма
льовничих закрутів Дністра, на
певне, кожен мандрівник знайде 
свою власну пісню. 

Тут налічується по-
над три десятки во-

доспадів (або їх 
каскадів). Непода-
лік Дністра шумить 
один із найбільших 
та найкрасивіших в 
Україні – Червоно-
городський (Джу-
ринський), вода 

якого зривається із 
17-метрової висоти.

У Дністровському 
каньйоні збере-

глися еталони від-
слонень силуру й 

девону





50|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|№ 30 (247) 27.07 – 2.08.2012

:(
Коли звер-
нувся до 

ЖЕКу з про-
ханням уста-
новити пан-
дус, відпо-
відь була 

приголом-
шлива: «У 

вас у под’єздє 
інвалід? Нє? 
Будєт інвалід 
– будєт пан-

дус»

Ганна 
Трегуб

Максим 
Соловйов 

Олександр 
Пагіря

Дмитро 
Крапивенко

БУДе ІНВАЛІД – 
БУДе І «ЩАСТя»
Народження дитини – радість 
для кожної сім’ї. Але з появою 
малечі в батьків з’являються й 
різні клопоти. Одна з проблем, 
із якими стикається молода 
мати, – це сходи, якими треба 
спустити візочок із дитиною, 
ідучи на прогулянку. Оскільки 
діти народжуються із серед
ньою вагою 3,5 кг та ще й 10–15 
кг важить сама коляска, то 
мами повинні бути неабиякими 
атлетками, щоби двічі на день 
вивозити їх надвір. Нові будівлі 
зазвичай обладнано спеціаль
ними спусками для дитячих віз
ків, а що робити людям, які 
мешкають не в сучасній забу
дові? Коли звернувся до ЖЕКу з 
проханням установити пандус, 
відповідь була приголомшлива: 
«У вас у под’єздє інвалід? Нє? 
Будєт інвалід – будєт пандус».  

БЮВеТ
Якщо звичайна киянка, як-от я, 
спробує поєднати у своїй свідо
мості проблему скорочення за
пасів питної води у світі й чер
гові призначення-зміни мера 
столиці, то все зійдеться в одній 
точці – найближчому бюветі. 
Минулої суботи мені заману
лося зварити каву на нормаль
ній, м’якій артезіанській воді. 
Обійшовши три бювети непода
лік, виявила, що металеві ко
лонки там або поламані, або ір
жаві, і в кожному з них – сухо. 
Ті, хто не змирився з їх станом та 
якістю рідини, що тече у водого
нах будинків, ходять до най
ближчого парку, до джерела. 
Мабуть, так нам хочуть сказати: 
все о’кей, не в Африці живете. 
Але що робити, коли під вікном 
тобі артезіанську воду продають, 
а задурно ти її не візьмеш: бювет 
поруч не працює?  

еКОНОМІКА ТА СПІДНИЦІ
Західні вчені помітили, що 
фази зростання і спаду на світо
вому ринку дивним чином збі
галися зі змінами довжини жі
ночих спідниць. Останні корот
шали в періоди фінансового 
процвітання й зазнавали про
тилежних метаморфоз за еко
номічної кризи. Так, наприк -
лад, у «божевільні роки» (1921–
1929) вони сягали литок, під 
час Великої депресії помітно 
подовжилися, у Другу світову 
війну знову покоротшали, а 
згодом опустились у стилі new 
look, щоб різко підскочити в 
1960-х роках, сягаючи своїх 
найменших розмірів. В умовах 
сучасної кризи бачимо ще одне 
підтвердження цієї теорії. Ди
зайнери й стилісти миттєво ре
агують на ринкові коливання, 
відроджуючи моду на довгий 
нижній жіночий одяг. 

Наталія 
Петринська

«НеКРОНОМІКОН»
Смерть відомої людини для со
ціальних мереж – така сама не
сподіванка, як сніг узимку для 
комунальних служб. Щойно в 
інтернеті з’являється новина 
про те, що хтось з видатних ві
дійшов у інші світи, як у 
Facebook починається масова 
істерія. Кожен другий прагне 
про це повідомити. Тож френд
стрічка вмить перетворюється 
на суцільний некролог, чи 
книгу мертвих. Одразу спра
цьовує принцип de mortibus 
aut bene aut nihil: померлого(у) 
нарікають величним(ою), ге -
ніальним(ою), неперевер  ше -
ним(ою). Найбільш патетичні 
дописи збирають сотні розчу
лених лайків. Це все триває 
рівно добу. Іноді дві. Потім про 
людину забувають. 

еСТеТИЧНИй шОК
Коли бачу фото маєтків на 
кшталт «Межигір’я», то перше 
відчуття, яке виникає, – не 
лють за нечесно нажиті статки 
(зрештою, я не прокурор і до
казів не маю) і не заздрість 
(моя сім’я потребує розши
рення житла, але не в таких 
масштабах), а розчарування 
від змарнованих можливостей. 
Навіть якщо всі ті мільйони 
пішли не на добрі справи, а на 
облаштування помешкань, то 
їх можна було б конвертувати у 
вишукані архітектурні форми, 
пам’ятки епохи, так би мовити. 
А так… золотішко, ліпнинка… 
Якщо колись режим упаде, й у 
цих маєтках постануть «музеї 
корупції», я навряд чи піду 
туди на екскурсію: оглядати 
міщанські понти нецікаво. 

ПОЧАТОК
Іти завжди складно, навіть 
якщо робиш це за власним ба
жанням. Коли працюєш із 
людьми тривалий час, вони до
бряче тебе прив’язують до себе. 
Особистих стосунків у колек
тиві ніхто не скасовував: із ки
мось ти встиг потоваришувати, 
хтось тобі байдужий, а з деким 
намагаєшся не спілкуватися 
взагалі. Все це складається в 
атмосферу, яка або вабить до 
себе, або відштовхує. Прагнеш 
знайти роботу, до якої лежала 
б душа. Хочеться, аби вона три
вала вічно… На щастя, так не 
стається. Сенс життя полягає в 
постійних змінах і нових до
сягненнях. Тому раз по раз ко
лектив доводиться міняти на 
інший. Кінець чогось – це за
вжди початок.  

Дмитро 
Вовнянко

НАш ТИЖДЕНЬ| 
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