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XIV 
Паралімпійські ігри стали тріумфаль-
ними для української збірної. Наші 
спортсмени завоювали в Лондоні 84 ме-
далі – на 64 більше, ніж за місяць до того 

олімпійці. У загальному заліку команда посіла четверте 
місце, здобувши 32 золоті, 24 срібні та 28 бронзових від-
знак. На першій сходинці опинилися китайці, на другій – 
росіяни, на третій – господарі Ігор британці. На лондон-
ській Паралімпіаді Україну представляли 155 осіб, які вибо-
рювали першість у 12 видах спорту. Це найчисленніша де-
легація, що її споряджала будь-коли наша країна на Пара-
лімпійські ігри. До того ж, порівняно з попередніми змаган-
нями, її склад оновився на 40%.

Найкращими з найкращих стали Наталя Прологаєва 
(три золота й одне срібло, плавання), Максим Веракса (три 
золота й одна бронза, плавання), Євген Богодайко (два зо-
лота й два срібла, плавання), Роман Павлик (два золота й 
два срібла, легка атлетика), Юрій Царук (два золота, легка 
атлетика), Єгор Дементьєв (два золота, велоспорт). На 
фото: Наталя Прологаєва із синами. 

Фото: УНІАН
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Автор: 
Олесь 

Олексієнко

Тиждень 
в історії

Народився Валерій 
Марченко, 
український 
правозахисник, 
літературознавець i 
перекладач

У США здійнявся 
в повітря перший 
вертоліт Ігоря 
Сікорського VS-300 

Уперше в історії 
світових воєн 
британці на Соммі 
застосували танки

14 вересня 1939 15 вересня 1916 16 вересня 1947

Я
к і прогнозував Тиждень (див. № 
36/2012), партія влади побоюється втратити 
контроль над парламентом, коли більшість 
депутатів зосереджені на веденні передви

борної кампанії. Показовим виявився графік роботи 
в перший тиждень останньої сесії ВР, який більше 
нагадував збори на вимогу для оперативного «одоб
рямсу» заздалегідь підготовлених рішень і такого 
самого швидкого закриття Ради. 4 вересня вона про
працювала 18 хвилин, 5-го відпочивала й після ухва
лення серії законодавчих рішень 6 вересня знову 
була закрита майже на два тижні, аж до 18-го.

Речники від правлячої партії не приховують, 
що бояться використання парламенту як трибуни 
для оприлюднення інформації про реальний стан 
справ у країні. 4 вересня регіонал Володимир Олій
ник у відповідь на відкликання меншістю своїх за
конопроектів пригрозив їй позбавленням права на 
використання трибуни в середу – день опозиції. 

Аргументація вразила необізнаністю в сутті парла
ментаризму: «...декому, може, хотілося б викорис
тати трибуну так: законопроекти не вносити, але 
побалакати, – обурювався пан Олійник. – Але тут, 
на мій погляд, опозиція програла, тому що наша 
задача законодавча, і коли говорить опозиція, що 
нас влада не слухає і не підтримує, то потрібно 
звертатися до народу, тобто виходити і розповідати 
про законопроекти…» В умовах тотальної зачистки 
інформаційного простору й ускладнення доступу 
опозиціонерів до виборця через інші канали прав
ляча партія якраз цієї агітаційно-інформаційної 
функції парламенту, очевидно, й боїться найдужче.

Із боку представників влади взагалі спостеріга
ється прогресуючий страх відкритості й прозо
рості, який уже переходить межі розумного. Якщо 
раніше необхідність відповідати на незручні запи
тання викликала паніку лише у президента, то ми
нулого тижня стало зрозуміло, що проблема поши

Страйк працівників 
авіакомпанії Lufthansa. 
Скасовано 1042 рейси

6 вересня 7 вересня 8 вересня

Використовувати  
за призначенням

Представники «Українського 
Медіа Холдингу» перешкоджали 
розповсюдженню накладу № 36 
Тижня зі статтею про маніпулятивну 
систему ЗМІ

Акція на підтримку 
ТВі у Києві. У деяких 
містах аналогічні 
заходи заборонила 
місцева влада
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У США створено 
Центральне 
розвідувальне 
управління (ЦРУ)

 Після звільнення 
Рима від влади Папи 
остаточно об’єднано 
Італію

У Берліні вперше у 
світі публічно показано 
звуковий фільм 
(«Палій»/Der Brands-
tifter)

17 вересня 1922 18 вересня 1947 19 вересня 1802 20 вересня 1870

Народився Лайош 
Кошут, прем’єр-міністр 
революційної Угорщини 
в 1848–1849 роках 
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Віталій Кличко 
переміг Мануеля 
Чарра і захистив 
титул чемпіона 
світу з боксу

9 вересня 10 вересня 11 вересня 12 вересня 

рилась і на інших представників режиму. Зокрема, 
яскравим прикладом стало скасування дня уряду в 
парламенті, для якого традиційно відводять 
п’ятницю. 6 вересня Арсеній Яценюк від імені НУ–
НС та БЮТБ зажадав від Миколи Азарова звіту про 
стан справ у країні. Занепокоєний «посадовим зло
чином» – розголошенням урядовими чиновни
ками інформації про вимовлену ним на засіданні 
Кабміну фразу: «справи йдуть не погано, справи 
йдуть дуже погано», – Азаров вирішив не випробо
вувати долю. А з огляду на те, що довелось би в пря
мому ефірі каналу «Рада» та державного радіо по
яснювати, що він мав на увазі, уникнув відповідей 
на незручні запитання завдяки скасуванню дня 
уряду.

Верховну Раду, перефразовуючи згаданого 
вище Володимира Олійника, регіонали «вико
ристовують за призначенням». Серед найбільш 
резонансних останніх рішень – ухвалення трьох 
законопроектів, які начебто мають стимулювати 
інвестиційну діяльність у пріоритетних галузях 
економіки, а насправді фактично відновлюють 
спеціальні економічні зони, які в першій поло
вині 2000-х років уже були інструментом ухи
ляння від сплати податків для підприємств обра
них людей. Не менш показовим було й протягу
вання з порушенням процедури закону про зміни 
до земельного законодавства. Майже о 10-й го
дині вечора (!) картки 242 провладних депутатів 
повторно проголосували за суперечливий закон 
№ 10043 «Про внесення змін до деяких законо
давчих актів України щодо розмежування земель 
державної та комунальної власності». Він, окрім 
іншого, позбавляє органи місцевого самовряду
вання права розпоряджатися на своїй території 
ділянками сільськогосподарського призначення, 
які тепер будуть сконцентровані в Державному 
агентстві земельних ресурсів, котре, як припуска
ють деякі експерти, тепер зможе безперешкодно 
забезпечити їх продаж наближеним до влади 
олігархам.

Імовірно, принаймні до виборів робота парла
менту триватиме в режимі голосування на вимогу 
за «потрібні» рішення, який перемежовувати
меться з періодами вимикання на довгий час «го
ворильні», аби депутати від опозиції не займалися 
«не своїми справами» й не порушували стериль
ності інформаційного простору, тотально контро
льованого владою безпосередньо або через залеж
них від неї олігархів. 

Царський подарунок
Із наближенням виборів активізувався процес приватизації при
вабливих державних активів наближеними до влади олігархами. 
Впродовж останніх двох тижнів компанія «Газтек», яку пов’язують 
із Дмитром Фірташем придбала пакети акцій щонайменше шести 
газорозподільних компаній на загальну суму близько 0,25 млрд 
грн. 30 серпня – 25% акцій «Івано-Франківськгазу», 4 вересня – 
25% «Севастопольгазу», 5-го – 26% «Дніпропетровськгазу», 6-го 
– 25% «Запоріжжягазу», 7-го – 26% «Луганськгазу», 10 вересня – 
25,8% «Сумигазу». Більшість купівель було здійснено за суми, що 
лише на кілька відсотків перевищували стартову ціну пакетів ак
цій. Показово, що 11 вересня «Газтек» відмовився від придбання 
«Лубнигазу» після того, як у процесі торгів ціна пакета підприєм
ства зросла у 15 разів. Нагадаємо, що постановою уряду № 770 від 
20 серпня газорозподільні трубопроводи України, вартість яких 
представники опозиції оцінили щонайменше в 45 млрд грн, були 
передані на баланс міськ- та облгазів.

Катинь-2: вибух на борту
Польська партія «Право і справедливість», яка нині перебуває в 
опозиції, 10 вересня оприлюднила власну версію причин ката
строфи літака Ту-154 під Смоленськом 10 квітня 2010 року. Тоді за
гинули 96 осіб, серед яких президент Польщі Лех Качинський та 
чимало інших високопосадовців. Доповідь «28 місяців після Смо
ленська» спростовує висновки офіційного слідства. Зокрема, на 
думку її авторів, інцидент стався через вибухи на борту, а не через 
погану погоду чи помилку льотчиків. «Як випливає з цієї рекон
струкції, найімовірнішою причиною трагедії були вибухи, які зни
щили літак у повітрі, а зна
чить безпосередня відпові
дальність […] лежить не на 
пілотах чи атмосферних 
умовах, а на досі не встанов
лених особах», – такий ви
сновок експерта Ґжеґожа 
Шулядзінського наведено в 
доповіді. Автори документа 
звинуватили уряд Польщі в 
«передачі» розслідування 
російській стороні, а також 
розкритикували роботу 
Міждержавного авіаційного 
комітету (МАК) і польської 
комісії з розслідування об
ставин авіакатастрофи.

Косово отримало 
необмежений 
суверенітет 

Уряд Японії 
націоналізував 
острови Сенкаку 
(Дяоюйтай), на 
які претендують 
також китайці

Податкова 
заарештувала 
рахунки 
телеканала ТВі
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ВАЛеРІй  
ХОРОШКОВСьКий
відірваний від реальності
Перший віце-прем’єр 
не зміг публічно від-
повісти на запитання 
президента про роз-
мір прожиткового мі-
німуму – заплутався в 
цифрах.

«Джинса»-ТБ
Контрольовані олігархами телеканали й державний 
«Перший національний» є свого роду «рекордсменами» з 
розміщення замовних (політичної тематики) матеріалів, 
сюжетів, що хвалять владу й водночас замовчують суспільно 
значущі теми. Особливо на тлі інших вирізняються ICTV 
Віктора Пінчука та «Україна» Ріната Ахметова. Не гребують 
провідні телекомпан� і «чорним піаром»: уже звичною 
практикою стали негативні сюжети, без балансу думок, про 
опозицію. У цьому напрямку «лідирують» канали ICTV 
та 1+1.
За даними моніторингу «Телекритики» 13–18 серпня 2012 року

Матеріалів з ознаками замовних
Позитив про владу

Негатив про опозицію

ICTV                                    «Україна»                                                                     1+1                                    «Інтер»             

34      
30

       5

34      33

       4

32      

27

       4

26

      

25

       5

23

      

20

       3        5         333       5        44        44

$20 млрд
витратила Росія за остан-
ні п’ять років на нову інфра-
структуру Далекого Сходу. 
Однак регіон залишився де-
пресивним

24,5% безробітних
налічується в Іспанії. Дещо 
менше (22,3%) – у Греції. Дані 
МОП

450 українців 
залишаються в Сирії. Інфор-
мація МЗС України

23% українців
не знають нічого про нову сис-
тему виборів. Опитування 
фонду Демініціативи

ФейС-КОНТРОЛь МАйже СеРйОЗНО

ВЛАДІМІР ПУТІН
оперився
Політ російського прези-
дента на чолі зграї білих 
журавлів викликав у 
рунеті цілу хвилю по-
літичної сатири.

КРІСТОФеР СТІВеНС
загинув у Лівії
Посол США став жерт-
вою нападу на амери-
канське консульство 
у місті Бенгазі. Атаці 
передували завору-
шення на релігійному 
ґрунті.

АНДеРС ФОґ РАСМУССеН 
підтримав Грузію 
Генсек НАТО під час ві-
зиту до Тбілісі під-
твердив, що Грузія 
обов’язково стане 
членом Альянсу. Ра-
ніше називали ймо-
вірний термін приєд-
нання країни до до-
говору – 2014 рік.

ЯН ТОМБІНСьКий
розпочав місію
Новий голова представництва 
ЄС в Україні 10 вересня за-
ступив на посаду. Його 
попередник Жозе 
Мануел Пінту Тей-
шейра суворо кри-
тикував політику Ві-
ктора Януковича.

ДОСЛІДжеННЯ

Проти брюссельського «обкому»
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«Джинса»-ТБ
Контрольовані олігархами телеканали й державний 
«Перший національний» є свого роду «рекордсменами» з 
розміщення замовних (політичної тематики) матеріалів, 
сюжетів, що хвалять владу й водночас замовчують суспільно 
значущі теми. Особливо на тлі інших вирізняються ICTV 
Віктора Пінчука та «Україна» Ріната Ахметова. Не гребують 
провідні телекомпан� і «чорним піаром»: уже звичною 
практикою стали негативні сюжети, без балансу думок, про 
опозицію. У цьому напрямку «лідирують» канали ICTV 
та 1+1.
За даними моніторингу «Телекритики» 13–18 серпня 2012 року

Матеріалів з ознаками замовних
Позитив про владу

Негатив про опозицію

ICTV                                    «Україна»                                                                     1+1                                    «Інтер»             

34      
30

       5

34      33

       4

32      

27

       4

26

      

25

       5

23

      

20

       3        5         333       5        44        44

У
країнські високопосадовці, особливо так звані силови
ки, мабуть, дуже уважно слухали в радянській школі по
літінформацію. Міфи про агресивний блок НАТО, який 
прагне нас поневолити, й психологічну війну, яку веде 

Захід проти «всього прогресивного людства», схоже, надовго 
засіли в їхній свідомості і жодні реалії ХХІ століття цього не 
змінять. «Якщо говорити про критику, вона деколи неспра
ведлива. Часом критика з-за кордону ніби спланована: план 
на місяць, план на квартал, план на півріччя. І вже зрозумі
ло, хто і в ім’я чого критикує з чиновників-функціонерів і ді
ячів Європарламенту та інших зарубіжних критиків», – ствер
джує генпрокурор Віктор Пшонка. З цих слів картина постає 
така: викликає брюссельський «перший секретар» до себе на 
килим усе єврочиновництво, садовить за стіл із червоним сук
ном та й починає план вимагати: критику України збільши
ти в поточному кварталі на 25%, Росії – на 15%, Білорусі – на 
30%, а функціонери й раді старатись – ідуть на «ворожі голо
си» і звідти громлять вітчизняний режим відповідно до роз
нарядки.
Нинішні українські дипломати теж не пасуть задніх у відро
дженні радянських традицій: на критику екс-представника ЄС 
у Києві Жозе Мануела Пінту Тейшейри реагують у стилі «наша 
відповідь Чемберленові»: мовляв, посольські повноваження за
кінчилися, тож нічого нас тепер критикувати, хай події в Аф
риці (після України пана Тейшейру спрямували до Кабо-Верде) 
коментує.
За «залізною завісою» така риторика, може, й бачилася пере
конливою, але ж історія вдруге відбувається як фарс, то й ни
нішні спроби викрити змову Заходу проти нашої держави нічо
го, окрім усмішки, не викликають.

КОРОТКО ПРО КРОКи ДО ПОЛІЦейСьКОї ДеРжАВи

Проти брюссельського «обкому»

Останні законодавчі ініціативи свідчать, 
що влада дедалі активніше розробляє ав-
торитарні сценарії для контролю над сус-
пільством. Більшість із них уже апробова-
ні в Росії.

Посміхніться, вас підслуховують
На початку вересня Держслужба спецзв’язку 
внесла до ВР законопроект, яким пропонує 
зобов’язати громадян представляти паспортні 
дані під час купівлі SIM-карток мобільних опе
раторів. Такий закон діє в РФ. За визначенням 
тамтешніх експертів, він полегшує спецслужбам 
контроль не лише над злочинцями й терориста
ми (котрі регулярно змінюють мобільні номери), 
а й над телефонними розмовами та пересуванням 
громадян. За даними Тижня, в Україні закон мо
жуть прийняти на початку роботи нового скли
кання парламенту.

Закон про свободу репресій?
Великі суперечки викликає законопроект «Про 
свободу мирних зібрань» та пов’язані з ним по
правки до інших законів. Документ, підготова
ний іще 2008 року урядом Юлії Тимошенко, ни
нішня парламентська більшість переробила і 
прийняла в першому читанні в червні, попри ве
лику кількість юридичних і логічних ляпів. Біль
шість із них таки прибрали перед остаточним 
ухваленням, яке мало відбутися 6 вересня. Пе
ред тим декотрі впливові правозахисні організа
ції виступили на підтримку вдосконаленого варі
анту документа. Водночас активісти опозиційних 
політсил побоюються, що його прогресивні нор
ми виконуватимуть вибірково. Головне ж – при
йняття закону дасть змогу засуджувати громадян 
до арешту за звинуваченням у порушенні поряд
ку проведення мирних зібрань. Очікується, що 
закон ухвалять уже після виборів.

Тюрма за погрози міліції...
У червні депутат-регіонал Владислав Забарський 
запропонував зміни до Кримінального Кодексу 
й Кодексу про адміністративні правопорушення, 
якими різко посилено відповідальність за «непо
кору» працівникам міліції, а також за погрози чи 
насильство щодо них. 

...та «наклеп»
У липні викликав розголос законопроект регіона
ла Віталія Журавського про введення криміналь
ної відповідальності за «наклеп» та «образу». Як 
покарання депутат пропонував не лише вели
кі штрафи, а й ув’язнення – в більшості випад
ків до шести місяців, але в певних ситуаціях – до 
трьох років. Частина політиків та громадянських 
активістів заявили, що новація може бути вико
ристана для «затикання рота» критикам влади та 
об’єктивній пресі. Така практика не оригінальна: 
відповідальність за «наклеп» віднедавна посиле
на в Росії. 

819 млн грн
боргів списали Укро-
боронпрому. Верховна 
Рада ухвалила  
відповідний закон  
у другому читанні

На 10%
щороку зменшується 
вітчизняне книгови-
давництво. 
Дані Української  
асоціації видавців

$2,34 млрд
валюти продали  
українські банки  
населенню в серпні, 
тоді як воно їм –  
лише $1,61 млрд
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Г
енеральний секретар Ради 
Європи Турбйорн Ягланд 
кілька днів перебував із ві
зитом в Україні. Напере

додні поїздки до Києва він роз
повів Тижню про своє став
лення до українського судочин
ства і парламенту та про пер
спективи санкцій проти Укра
їни з боку Страсбурга.

У. Т.: Остання резолюція 
щодо України, яку схвалила 
Парламентська асамблея 
Ради Європи в січні цього 
року, є доволі жорсткою та 
передбачає, зокрема, ймо-
вірність санкцій, якщо україн-
ська влада й надалі викорис-
товуватиме судочинство в по-
літичних цілях. На вашу 
думку, чи є ефективним ін-
ститут санкцій і чи буде їх за-
стосовано проти України?

– Загалом не виключаю 
можливості санкцій щодо 
будь-якої країни-члена. Такі 
заходи можуть бути вжиті, 
якщо не виконуються 
зобов’язання або якщо члени 
організації відмовляться від 
допомоги організації, спрямо
ваної на дотримання 
зобов’язань. Щодо України, то 
ми намагаємося надавати їй 
допомогу, щоби заплановані 
реформи були втілені. Нині 

настав час дізнатися, чи мож
ливі обіцяні зміни, чи є на це 
політична воля. Лише після 
цього ми визначатимемося з 
подальшими діями.

У. Т.: Хоча 4 вересня в Парижі 
мало відбутися обговорення 
української ситуації, що було 
передбачено порядком ден-
ним Моніторингового комі-
тету ПАРЄ, цього не сталося. 
Чимало часу було приділено 
розгляду російського питання, 
а крім того, в паризькому 
офісі того дня зник електрич-
ний струм. Однак деякі члени 
комітету сподіваються про-
вести Україну темою позачер-
гових слухань на жовтневій 
сесії ПАРЄ. Ви підтримуєте та-
кий задум?

– До моїх обов’язків не вхо
дить формувати порядок ден
ний Парламентської асамблеї, 
це питання вирішуватиме її 
бюро. Проте варто зауважити, 
що всі підструктури Ради Єв
ропи – від Комітету міністрів 
до Парламентської асамблеї – 
ситуації в Україні приділяють 
особливу увагу. Зокрема,  вона 
обговорювалася під час кож
ного без винятку засідання 
Комітету міністрів Ради Єв
ропи й узимку, й навесні, й 
улітку.

У. Т.: Попри рекомендації Ради 
Європи, Україна так і не змі-
нила формулювання двох ста-
тей Кримінального кодексу, які 
передбачають кримінальну 
відповідальність за політичні 
рішення. Чи наполягатимете ви 
на потребі внесення змін до за-
конодавства?

– Насамперед зазначу, не
щодавно Україна ухвалила но
вий Кримінально-
процесуальний кодекс, де було 
враховано майже всі наші реко
мендації. Отже, продуктивний 
діалог можливий. Натомість 
дуже шкода, що згадані вами 
статті досі наявні в україн
ському Кримінальному кодексі. 
Саме вони дали змогу ув’язнити 
колишнього прем’єра Юлію 
Тимошенко, яку було засу
джено за кримінальною спра
вою, порушеною внаслідок по
літичного рішення. На мою 
думку, цього судового процесу 
взагалі не мало бути. Йдеться 
про виключно політичну відпо
відальність за укладання газо
вої угоди з Росією. Чудово розу
мію, думки щодо наслідків цієї 
угоди різні. Але ті, хто вважає 
договір неприйнятним, мусили 
ставити питання на обгово
рення в парламенті, а не пода
вати на екс-прем’єра до суду. 
Слід згадати про умови, за яких 

Спілкувалася 
Алла 

Лазарева 

Турбйорн 
Ягланд: 
«Суду над Тимошенко  
не мало бути»
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кість зброї у світі, зміцнити 
злагоду між народами та вирі
шувати конфлікти в мирний 
спосіб. Ці критерії для нас є 
провідними.

У. Т: Поза тим, вручення премії 
миру 2009 року Бараку Обамі 
було піддане гострій критиці. 
Нобелівському комітету заки-
дали зайву політизацію, наго-

лошуючи, що у світі були кращі 
претенденти. Ви з цим пого-
джуєтеся? 

– Справді, незадоволених 
було чимало. Але багато хто 
схвалив і зрозумів цей вибір. 
Чому? Бо саме Барак Обама 
зумів урятувати режим роз
зброєння. На мою думку, 
з-поміж усіх кандидатів саме 
він найбільше заслуговував на 
премію. 

ПОПеРеДжеННЯ ЄВРОПАРЛАМеНТУ
12 вересня Європейський парламент ухвалив резолю-
цію щодо зовнішньої та безпекової політики Євросоюзу, 
підготовлену депутатом ЄНП Ельмаром Броком. Доку-
мент передбачає, що зовнішня політика ЄС має ґрунту-
ватися на заохоченні та захисті цінностей ЄС і зосеред-
жуватися на просуванні ідей миру, безпеки та процві-
тання. ЄС повинен керуватися принципами, які лягли в 
основу створення самого Союзу, а принципи демократії 
та прав людини мають перебувати в центрі його полі-
тики. В резолюції згадується також Україна, якій присвя-
чено 54-й пункт документа. У ньому, зокрема, йде мова 
про те, що підписання Угоди про асоціацію між Украї-
ною та ЄС стане можливим лише в разі, якщо Київ забез-
печить стабільність та ефективність роботи судової сис-
теми, припинить переслідування за політичними моти-
вами, а також поважатиме основні демократичні прин-
ципи. Євросоюз також розглядає парламентські вибори 
в нашій державі у жовтні 2012 року як своєрідний тест на 
демократію, у зв’язку з чим забезпечить фінансування 
місії спостерігачів. 

Відповідь України?
Перший віце-прем’єр-міністр України Валерій Хорош-
ковський в інтерв'ю польському виданню Gazeta 
Wyborcza не виключає можливості, що відносини Києва 
та Брюсселя після парламентських виборів в Україні мо-
жуть бути заморожені, окреслюючи два ймовірні сцена-
рії розвитку подій. «Оптимістичний полягає в тому, що 
нинішній уряд залишиться при владі, Європа визнає 
наші зусилля з проведення демократичних виборів. 
Уклавши Угоду про асоціацію, ми рухатимемося вперед 
у інших сферах». Водночас високопосадовець зауважив 
і песимістичний сценарій. «На основі провокацій та на-
дання переваг опозиції будуть схвалені рішення, які за-
морозять наші відносини з ЄС на політичному та навіть 
економічному рівнях».

Тимошенко мала підписати 
міжнародний документ. На неї 
чинився колосальний тиск. Ро
сіяни погрожували припинити 
постачання газу на Захід... 
Нині втрачена чудова нагода 
під час виборів дати україн
ському народу можливість ви
словити своє ставлення до Тим
ошенко. На жаль, Центральна 
виборча комісія України вирі
шила інакше. Дві статті, про які 
йдеться, дозволили владі вда
тися до дій, яких не мусило 
бути взагалі.

У. Т.: Отже, Рада Європи напо-
лягатиме на необхідності зміни 
формулювання 364 та 365 ста-
тей Кримінального кодексу 
України?

– Однозначно. Ми вважа
ємо, вони мусять бути змінені.

У. Т.: ельмар Брок, голова комі-
тету із закордонних справ Євро-
пейського парламенту, заявив 
у інтерв’ю Тижню, що оскільки 
Юлія Тимошенко та Юрій Лу-
ценко позбавлені можливості 
брати участь у виборах, їх уже 
можна визнавати недемокра-
тичними. Чи поділяєте ви таку 
позицію?

– Йдеться про вкрай нега
тивні наслідки останніх подій в 
Україні. Тож цілком можливо, 
що з технічного боку вибори 
можуть бути вільними та спра
ведливими, але водночас не 
пов-ністю відповідатимуть по
літичному стандарту, тому що 
лідери опозиції перебувають 
поза процесом. Це результат 
того, що справу Тимошенко ви
рішували не в парламенті, а в 
суді. Отже, народ позбавили 
права визначитися у ставленні 
до цього політичного лідера.

У. Т.: Як утілюється План дій 
Ради Європи щодо України? 

– Я ініціював цей План дій 
рівно рік тому. Нині час під
вести перші підсумки, переві
рити, як виконуються проекти. 
За попередньою інформацією, 
прогресу досягнуто, втім, є 
певні невідповідності. 

У. Т.: Про які саме розбіжності 
йдеться?

– Наведу приклад. Щойно 
згадували про Кримінально-
процесуальний кодекс, у якому 
майже всі наші рекомендації 
враховані. Однак процес по

требує розвитку. Після ухва
лення нового кодексу треба 
змінювати закон про прокура
туру. Тут прогресу немає. На
томість ідеться про дуже важ
ливі речі, зокрема про повно
важення ГПУ, які будь-що 
треба обмежувати. Питання 
необхідності реформи проку
ратури також порушувати
мемо в Києві.

У. Т.: Маєте на увазі 
зобов’язання, яке Україна 
взяла на себе 17 років тому, 
вступаючи до Ради Європи, від-
окремити слідство від нагляду, 
відповідно до стандарту розви-
нених демократичних країн?

– Саме так. Реформа по
трібна, щоб забезпечити укра
їнським громадянам право на 
справедливе досудове слідство.

У. Т: В який спосіб буде органі-
зовано спостереження за пере-
бігом парламентських виборів 
в Україні з боку Ради Європи?

– Заплановано місію спо
стерігачів, які працюватимуть 
на виборчих дільницях у день 
виборів. Місія координуватиме 
свої дії з Організацією з без
пеки та співробітництва в Єв
ропі. Також передбачено перед
виборчу місію на 19–22 ве
ресня. Її очолюватиме голова 
групи соціалістів в ПАРЄ Ан
дреас Гросс. У місії братимуть 
участь обидві доповідачки Мо
ніторингового комітету Асамб
леї. Для нас дуже важливо оці
нити ситуацію напередодні ви
борів, побачити, як зорганізо
вано кампанії кандидатів та по
літичних партій, переконатися, 
чи всі учасники процесу мають 
рівний доступ до медіа.

У. Т: Ви очолюєте не лише Раду 
Європи, а й Нобелівський комі-
тет. Якими людськими якос-
тями, на вашу думку, має воло-
діти майбутній лауреат? Яку 
систему цінностей відстою-
вати?

– Якщо звернутися до істо
рії Нобелівської премії, можна 
зауважити, що нею були від
значені дуже різні люди. Ми 
ніколи не орієнтуємося на 
якусь окрему категорію людей 
чи певний тип організацій, на
томість керуємося заповітом 
Альфреда Нобеля: відзначати 
премією тих, хто найбільше 
зробив, аби зменшити кіль

ВиБОРи Не 
ВІДПОВІДАТиМУТь 
ПОЛІТиЧНОМУ СТАНДАРТУ, 
ПОЗАЯК ЛІДеРи ОПОЗиЦІї 
ОПиНиЛиСЯ ПОЗА ПРОЦеСОМ
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КрамарЧ
ергове загострення в га
зових відносинах між 
Україною та РФ (остан
нім часом пов’язане з пи

танням про те, хто й за чий ра
хунок закачуватиме газ у ві
тчизняні підземні сховища, аби 
забезпечити виконання росій
ських зобов’язань про його ста
більне постачання до Євросо
юзу в періоди пікового спожи
вання взимку) відбувається на 
тлі конфлікту між ЄС та Газп
ромом, результати якого мати
муть далекосяжні наслідки і 
для самої євроспільноти, і для 
перспектив України.

4 вересня Єврокомісія по
чала розслідування щодо ро
сійського монополіста за підо
зрою в порушенні антимоно
польного законодавства ЄС, зо
крема йдеться про три можливі 
випадки діянь, спрямованих 
проти конкуренції в Централь
ній і Східній Європі. По-перше, 
Газпром, імовірно, розділив 
ринки газу, ускладнивши 
вільне постачання до країн – 
членів ЄС. По-друге, не виклю
чено, перешкоджав диверсифі
кації поставок блакитного па
лива з інших джерел. Нарешті, 
міг установити несправедливі 
ціни для своїх клієнтів, 
пов’язавши їх зі світовими на
фтовими. У Брюсселі розрахо
вують у такий спосіб змусити 
Газпром відмовитися від вико
ристання свого монопольного 
становища на ринку більшості 
постсоціалістичних країн Цен-
т рально-Східної Європи для 
нав’язування завищених цін. У 
Москві відповіли «охопленій 
кризою» євроспільноті ритори
кою, яка вже лунала щодо 
України під час газових воєн із 
«прозахідною помаранчевою 
владою».

«ДРУГА ЛІНІЯ» 
ГеОПОЛІТиЧНОї еКСПАНСІї
Тоді основним аргументом Пу
тіна на користь різкого підви

Тест Газпромом
Перемога ЄС у енергетичному конфлікті з Газпромом  
може мати далекосяжні наслідки для майбутнього  
Європи та вектора розвитку України

щення цін було те, що РФ 
більше не збирається дотувати 
економіку нашої держави. Він 
роздратовано вказував, що, 
взявши під свою опіку, підтри
мавши Помаранчеву револю
цію та європейський і євроат
лантичний курс Києва, Захід 
мав бути готовий й субсиду
вати економіку України, чим 
доти нібито займалася Москва. 
Щоправда, зв’язок стрибка цін 
для Києва саме зі зміною його 
геополітичної орієнтації вия
вився правдою лише в тій час
тині, де було констатовано, що 
високими розцінками на па
ливо (які, врешті, виявилися 
значно вищими, аніж для 
більш віддалених від джерел 
його видобутку країн Західної 
Європи) Кремль домагається 
відмови України від європей
ської орієнтації. Проте майже 
три роки президентства Януко
вича засвідчили, що в обмін на 
замороження європейської та 

припинення євроатлантичної 
інтеграції, а також демонстра
тивної лояльності до Москви 
жодних поступок у питанні 
ціни на газ із її боку не буде, а 
тиск із вимогою повної відмови 
від суверенітету лише посилю
ватиметься.

Апробовану раніше на Укра
їні риторику «геополітичного 
виховання» за допомогою цін на 
енергоносії після повернення в 
президентське крісло й анонсо
вані претензії на лідерство у Єв
ропі та Азії Владімір Путін по
чинає використовувати і щодо 
колишніх сателітів Москви 

«другої лінії» – країн колиш
нього соцтабору, які вже стали 
членами ЄС. 9 вересня він ви
ступив із різкою критикою по
чатку антимонопольної справи 
щодо Газпрому: «Це розсліду
вання викликане кількома об
ставинами, і насамперед скрут
ною економічною ситуацією в 
єврозоні. Йдеться передусім 
про країни Східної Європи. Всі 
вони свого часу були прийняті в 
Євросоюз, і ЄС узяв на себе 
зобов’язання щодо субсиду
вання їхніх економік. Тепер, ма
буть, хтось у Єврокомісії вирі
шив, що ми повинні перебрати 
на себе частину навантаження з 
цього субсидування. Тобто 
об’єднана Європа хоче зберегти 
політичний вплив, і щоб ми ще 
за це трошки заплатили. Але це 
не конструктивний підхід».

Таким чином, Путін фак
тично не приховує, що його 
мета, скориставшись фінансово-
економічними проблемами в 
об’єднаній Європі – відродити 
політичний вплив на східну 
частину ЄС. Тим більше що Ро
сія вже демонструє ознаки від
новлення своїх позицій на Бал
канах та у Східному Середзем-
номор’ї: насамперед мова про 
Сербію (після приходу до влади 
Томіслава Ніколича країни по
чали різко зближуватися: домо

МОСКВА ПОСиЛЮЄ ТАКТиКУ 
«ГеОПОЛІТиЧНОГО 
ВиХОВАННЯ», ВДАЮЧиСь ДО 
ВПеРТОГО ВІДСТОЮВАННЯ 
МОНОПОЛьНиХ ТА СиЛьНО 
ЗАВищеНиХ ЦІН НА ГАЗ
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ШАНТАЖ ДІЄ
Керівник Міне-
нерго РФ Алєк-

сандр Новак 12 ве-
ресня заявив, що 

питання про 
знижку на газ для 

Молдови може 
бути розглянуте 

лише за денонсації 
Договору про енер-
гетичне співробіт-

ництво Кишинева з 
Євросоюзом

«РУССКІЄ 
ІДУТ». 
Путін не 
приховує, що 
його мета, – 
скориставшись 
фінансово-
економічними 
проблемами 
в об’єднаній 
Європі, 
відродити 
політичний 
вплив на 
східну частину 
ЄС

вилися про початок будівни
цтва «Південного потоку» серб
ською територією; Москва на
дасть Белградові кредит на ла
тання бюджету тощо), до певної 
міри про Болгарію (яка демон
стративно відмовилася від євро 
та розробки західними компа
ніями родовищ сланцевого 
газу), про Кіпр (де Газпром 
може дістати право на розробку 
шельфу, а РФ – виявитися осно
вним кредитором країни) і, не 
виключено, Грецію (яка потер
пає від кризи, відчуває дедалі 
більшу неприязнь до Німеч
чини, на привілейованих умо
вах співпрацює з Газпромом і 
залучена до його транзитних 
проектів). Водночас у країнах, 
де до Росії ставлення значно 
більш насторожене (особливо в 
Польщі, Чехії та державах Бал
тії), Москва прагне посилювати 
тактику «геополітичного вихо
вання», вдаючись до впертого 
відстоювання монопольних та 
сильно завищених цін на газ.

Здатність ЄС змінити ситуа
цію і покласти край означеній 
зухвалій стратегії Кремля, що 
ґрунтується на маніпуляціях із 
ціною енергоносіїв для держав із 
різним рівнем лояльності до Ро
сії (та використанням отрима
них від реалізації газу ресурсів 
для їх фінансового підпорядку

вання), а також протидіяти 
курсу Путіна на реставрацію не 
лише євразійського проекту на 
уламках СРСР, а й сфери впливу 
Кремля на країни ЄС (насампе
ред у межах тієї, що її мав Радян
ський Союз), залежатиме від на
полегливості й послідовності єв
ропейських структур у ниніш
ньому конфлікті з Газпромом. 
Але ще важливішу роль відігра
ватиме здатність урядів ключо
вих країн ЄС забезпечити Євро
комісію політичною підтрим
кою, яка за енергійністю була б 
принаймні зіставна з тією, що її 
вже почав надавати своєму газо
вому монополістові уряд Росії. 
Так, 11 вересня Путін підписав 
указ, який дозволяє Газпрому та 
іншим стратегічним компаніям 
його країни надавати інформа
цію про свою діяльність інозем
ним державам та організаціям 
тільки «за попередньою згодою 
федерального органу виконавчої 
влади, уповноваженого урядом 
РФ». У такий спосіб Кремль, во
чевидь, намагається ще й уне
можливити оприлюднення 
Газпромом даних про маніпуля
цію цінами для різних країн.

ПОТРеБА КОНСОЛІДАЦІї
Заохочені пасивністю ЄС під 
час українсько-російського га
зового протистояння у 2005–

2009 роках, Путін і К°, воче
видь, сподіваються на таку 
саму малу готовність Євроко
місії приборкати монополіс
тичний шантаж із боку Газп
рому щодо країн – членів ЄС, 
які колись входили до сфери 
впливу Кремля. Ті сподіва
ються, що європейські спільні 
механізми й солідарність різ
них держав спільноти убезпе
чать їхні порівняно уразливі 
економіки від дискримінацій
ної політики російського моно
поліста.

Для України завершення 
конфлікту на користь ЄС буде 
важливим із погляду не лише 
прецеденту, а й надходження 
сигналу про дієвість, а отже, й 
доцільність подальшої орієнта
ції на Євросоюз загалом та 
Енергетичне співтовариство з 
ним зокрема (здатне виступити 
важливим додатковим аргу
ментом проти політики «євро
паузи» режиму Януковича). 
Відтак позитивний для Європи 
результат протистояння Газп
рому та Єврокомісії буде додат
ковим стимулом для нинішньої 
влади скоригувати зовнішній 
та внутрішній політичний курс 
– вона може скористатися пер
спективами співпраці з ЄС для 
виведення України з енерге
тичної пастки. З іншого боку, 
поразка Європейської комісії 
(формальна чи фактична) у 
конфлікті з Газпромом, а де-
факто з режимом Путіна здатна 
виявитися потужним ударом 
по аргументах на користь від
новлення орієнтації Києва на 
ЄС в енергетичній і геополітич
ній сфері загалом.

Російське керівництво пуб-
лічно заявило, що розглядає 
інструментарій «енергетичної 
імперії» як ключовий у контек
сті відновлення свого впливу в 
Європі. Отож поразка в пи
танні про газовий монополізм, 
якщо її зазнає Євросоюз, ма
тиме далекосяжні наслідки і в 
геополітичному плані. Пасив
ність ЄС у стримуванні росій
ського енергетичного тиску на 
Україну вже пересунула його 
межу на сотні кілометрів у за
хідному напрямку. Якщо не зу
пинити експансії РФ зараз, то 
через дуже нетривалий час до
ведеться робити це в значно 
менш сприятливих умовах, і 
ціна питання може виявитися 
значно вищою. 
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П
ісля підписання мовного 
закону вже кільканад
цять адміністративно-
територіальних одиниць 

різного рівня визнали росій
ську регіональною. З початком 
навчального року стартував 
процес апробації освітніх поло
жень новоприйнятого доку
мента. Тиждень вирішив 
ознайомитися з тим, як це від
бувається в житті. Польове до
слідження засвідчило, що «трі
умф» єдиної регіональної за
звичай передбачає не так мож
ливість реалізувати велике й 
незадоволене в минулому ба
жання місцевих жителів пере
вести своїх дітей на навчання 
недержавними мовами, як фак
тичний адміністративний при
мус у радянських традиціях до 
поповнення класів із росій

ською мовою викладання. Себ
 то насправді закон або нічого 
не змінив у реальному житті 
людей із південно-східних регі
онів, або став поштовхом до 
чергової хвилі примусової ру
сифікації. 

ЄДиНА НеДеРжАВНА
У деяких містах «здобута» Пар
тією регіонів можливість пере
вести дітей на іншу мову на
вчання викликає хіба що зако
номірне запитання: з російської 
на російську чи що? Адже ситуа
ція там особливо не змінюва
лась іще від радянських часів. 
Ровесник незалежності нашої 
держави Дмитро з Маріуполя 
пішов до школи в 1996 році: 
«Тоді вона була єдина україн
ська в півмільйонному місті. Всі 
вчителі спілкувалися росій

ською… Але уроки, контрольні, 
навіть відповіді біля дошки 
були українською». За коротким 
словом «навіть» – історії безлічі 
загальноосвітніх навчальних 
закладів на Сході та Півдні, де 
українська мова навчання досі 
існує здебільшого на папері. Не 
змінює цього ані час, ані влада. 
«Нас навчали за українськими 
підручниками, і ми мали «про 
всяк випадок» знати українську 
термінологію, – згадує хар -
ків’ян  ка Даша. – Але більшість 
педагогів викладали свої пред
мети російською. Української 
вони здебільшого просто не 
знали чи знали погано…»

Попри заяви Табачника і К° 
про те, що в регіонах компак
тного проживання нацмешин 
не вистачає підручників їхніми 
мовами, а натомість держав

«Партія сказала: нада ...»
У Донецьку розпускають українські класи, в Одесі батьків першачків 
«стимулюють» чи й просто змушують писати заяви про перехід на 
«регіональну» мову навчання. Школи, де російських класів іще 
немає, звинувачують у «саботажі»

Автор: 
Валерія 

Бурлакова
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ною – лежать на полицях, на
справді ситуація часто виявля
ється діаметрально протилеж
ною. «В моїй школі завжди були 
проблеми з книжками україн
ською. Я хочу навчатися нею, 
але як це робити?! Підручники 
є, але тільки російськомовні, 
тож доводиться постійно пере
кладати матеріал і записувати в 
зошит, учителі просто не зна
ють української, – констатує 
сьогоднішня донецька школяр-
 ка, якій нібито читають уроки 
державною мовою. – Влада ви
хваляється тим, що змогла вті
лити в життя мовний законо
проект... Та що там утілювати? 
Всі підручники в нашому місті 
завжди були російською. Ще 
трохи – і українська забудеться 
в моєму регіоні зовсім. А я вза
галі боюся, що наш єдиний на 
всю школу україномовний клас 
можуть розпустити…»

Така доля і справді мало не 
спіткала 10-й клас державної 
школи «Гармонія». Він єдиний 
україномовний у Ленінському 
районі Донецька, тож подітись 
дітям було б нікуди, хіба що до 
СШ в інших територіаль-   
но-адміністративних одиницях 
міс  та. Причина неприйнят
ності існування класу була про
ста. «С целью формирования 
школьной сети на 2012–2013 
у. г., согласно рекомендациям 
районного отдела образования, 
напоминаем Вам, что наполня
емость учащихся в 10-х классах 
должна быть не менее 25 чело
век. В случае ненабирания та
кого количества учащихся к 
25.08.2012 классы не будуть 
открываться», – цитують ЗМІ 
надісланий за два тижні до по
чатку навчального року лист 
головного управління освіти 
Ленінського району Донецька 
до шкільного керівництва.

Як відомо, згідно з новіт
німи законами, для форму
вання російського класу в укра
їнський школі достатньо 15 
осіб. А ось для існування укра
їнського, за версією керівника 
відділу освіти району, недо
статньо було й більшої кіль
кості. Можливо, через прикуту 
завдяки ЗМІ увагу всієї країни 
до цієї історії школярам таки 
дали шанс продовжити на
вчання. «17 человек в классе, 
все на месте», – роздратовано 
констатувала директриса шко-
 ли в розмові з Тижнем.

УЧиТи СУРжиК
В областях, які сьогодні «вибо
роли» регіональну мову, можли
вість здобувати освіту росій
ською була завжди, адже діяло 
чимало шкіл саме з нею. У цьому 
можна пересвідчитись, навіть 
просто гортаючи сотні сторінок 
дискусій про вибір школи. «Ро
сійська чи українська?!» – не 
перший рік розмірковують бать-
 ки на кожному популярному фо
румі південних та східних міст 
нашої держави, обираючи між 
найближчими до домівки на
вчальними закладами. Єдина 
переміна сьогодення – можли
вість створити російський клас і 
в будь-якій нібито традиційно 
українській школі…

Лише одиниці серед батьків 
бачаться неадекватними, роз
мірковуючи про те, що «русский 
даже в Европе уже почти как ан
глийский», на відміну від «непо
трібної» української. З такими 
завжди жваво сперечаються. «У 
меня ребенок русскоговорящий 
и русскодумающий. Но […] прек -
расный преподаватель украин
ского языка и сильная школа в 
общем. И параллельно изучаем 
русский – так же, как и украин
ский. Думаю, что, наоборот, бу
дет знать на один язык больше. 

Язык той страны, в которой жи
вет. Мы живем в Украине. И 
этим все сказано. Можно перее
хать жить в Англию и не учить 
английский, общаться исключи
тельно в своем маленьком мирке 
украинской или русской диас -
поры. Но я хочу дать ребенку бо
лее обширные способности», – 
переконує українофобів мати з 
Півдня, яка вже обрала для своєї 
дитини українську.

Чимало з тих, хто вагається, 
побоюються: чи не почне ди
тина, що зростає в російсько
мовній родині й водночас від
відує україномовну школу, роз
мовляти суржиком? Проблему 
вбачають насамперед не в не
здатності малюків вивчати й 
розрізняти кілька мов одно
часно. Негаразди – в іншій, уже 
згаданій площині: деякі вчи
телі «українських» шкіл своєї 
мови досі не вивчили. Саме 
вони, на думку батьків, можуть 
стати причиною лінгвістичної 
пекельної суміші в голові дочки 
чи сина. «У нас усюди нині ви
кладають суржиком, – конста
тують харківські батьки. – 
Дуже рідко вчитель розмовляє 
чистою українською».

До того ж після української 
школи випускникам часто до
водиться зіштовхуватися з де-
факто російським викладання 
у вишах. «В одесских вузах лек
ции читаются на русском толь-
 ко по одной простой причине: 
преподаватели не знают укра
инского», – розповідає колиш-
 ня студентка Південноукраїн
ського національного педаго
гічного університету імені Кос
тянтина Ушинського.

«Часто викладають росій
ською з ремаркою: «Якщо зайде 
завкафедри, продовжимо укра
їнською», – засвідчує в розмові з 
Тижнем студентка філологіч
ного факультету Одеського на
ціонального університету іме  ні 
Іллі Мечникова Ганна. – Тобто 
розуміють, що повинні читати 
лекції державною, але не ро
блять цього. Їхня мова інколи 
звучить смішно – ми навіть їм 
підказуємо. А то й самі питають: 
«Ну, как это слово?..» Ще го
стріше, ніж у випадку з викла
дачами вищих навчальних за
кладів проблема незнання мови 
постає в середовищі вчителів, 
особливо негуманітарних пред
метів (математики, біології то -
що) в середній школі.

Апологет 
«Русского 

міра»

Міністр 
освіти воліє 
не помічати 

опору 
русифікації з 
боку батьків 

київських 
школярів. 

Під час візиту 
до Москви 

Дмитро 
Табачник 

пожалівся, що 
Києву бракує 
російських 

шкіл. А також 
активно 
лобіює 

створення 
російськомов -

них 
навчальних 
закладів у 

столиці
(див. лист)
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ФАКТОР УЧиТеЛЯ
Саме особа педагога, класного 
керівника, часто стає чинником 
№ 1 у виборі школи та класу 
батьками першачків. «Ми запи
сались до російського класу, – 
розповідає харківська матуся 
Аліна. – Але не через мову – че
рез учителя, класного керів
ника». «Интересует только ка
чество обучения в конкретной 
школе и учитель. Если будет 
хороший украинский класс, то 
в украинский. А если русский, 
то в русский», – розмірковує 
інша мама-харків’янка.

«Спасатєлі язика» можуть (і 
планують) скористатись і з 
цього. Наприклад, в Одесі міс
цеве управління освіти дістало 
від Комісії з реалізації в місті 
програми збереження росій
ської мови доручення обрати у 
школах кандидатури педагогів, 
які наступного року «отрима
ють» відповідні класи. «Пред
ложено на такую ответствен
ную роль подбирать опытных и 
известных в школе учителей, 
чтобы стимулировать родите
лей идти к этому учителю, – 
розповідає на найпопулярні
шому одеському форумі член 
комісії, який постійно допові
дає про її діяльність і закликає 
батьків повідом  ляти про «сабо
таж» міських шкіл, які не від
кривають цих класів. – На во
прос «А хиба Одэса цэ нэ Укра
ина?» я отвечаю: «Одесса – это 
Новороссия».

КОНТРРеВОЛЮЦІЯ
«Саботаж» (за радянським ви
значенням, «контрреволюцій
ний» злочин, що полягає у сві
домому невиконанні своїх 
обов’язків із метою ослаблення 
влади уряду) насправді виявля
ється нестачею охочих відпра
вити своїх дітей у російські кла-
 си. Так, у Чорноморській Паль
мірі купа звинувачень при
хильників «язика» сиплеться 
на школу № 53, де російських 
класів відкривати нібито не за
бажали. Як розповідають на 
місці, все просто: під час 
попередньо  го формування пер
ших класів 60 батьків із 68 об
рали для своїх дітей українську 
мову навчання, п’ять – росій
ську, три родини не визначи
лись.

Істерику одеські ЗМІ зчи
нили і з приводу начебто від
мови створити російський клас 

у школі села Олександрівка 
тієї самої області. Обурюючись 
із цього приводу, видання 
Думс  кая.net (що належить 
Олексієві Гончаренку з Партії 
регіонів) наводить «доку
менти». Переко  на  ти читача в 
несправедливості мають аж 
дві заяви батьків, датовані 1 та 
4 вересня. «Прошу зачислить 
моего ребенка до 1-го клас  су с 
русской мовою навчан  ня», – 
дослівний текст однієї з них. 
За словами директора шко  ли, 

загалом таких прохань було 
п’ять.

У багатьох інших загально
освітніх закладах Одещини 
«визначатись» тат і мам просто 
змушували. Серед них – школа 
№ 121, у якій вони мали ви
брати мову першокласників, 
керуючись місцевою Програ
мою захисту російської мови.

«Себто, нібито за власним 
бажанням, батьки пишуть за
яви у російськомовні класи, – 
розповів Тижню представник 

ЗАРУЧНИКИ  
МОВНОГО 
«ПАКРАЩЄН-
НЯ». У Харко-
ві молодь про-
тестує проти 
насаджуван-
ня російської 
мови
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одеської ВО «Свобода», якій на 
порушення своїх прав нерідко 
скаржаться тутешні українці. – 
Стоячи над головою в батьків, 
вчителі повторюють: «Мало де
тей в укрАинском классе, не на
берется полный, потому пи
шите в русский».

Таких шкіл чимало, заува
жують свободівці. Іноді, коли 
російськомовні класи в україн
ських школах не набирали по
трібної кількості, тих, хто при
водив дітей і хотів навчати їх 
українською, там відмовляли – 
нібито місць немає. Але нато
мість пропонували записати 
малюка в російський клас, аби 
потім перевести його до україн
ського. Згодом в одній із таких 
шкіл 1 вересня на лінійку ви
йшли російський клас із 35 
школярами і український – із 
15. «Через місяць буде два ро
сійські, по 25 діток», – упевнені 
у «Свободі».

Інформацію щодо примусу 
поширюють не тільки націона
лісти. «У багатьох навчальних 
закладах батьків на зборах зму
шують писати заяви про пере
хід на російську мову на
вчання», – ще в серпні характе
ризував ситуацію директор 
Центру тестових технологій і 
моніторингу якості освіти Ігор 
Лікарчук.

Були й випадки, коли за 
можливість навчатися держав
ною мовою вимагали хабар.

«Обурені батьки кинули 
500 баксів на стіл директрисі 
відразу, – розповідає одесит 
Артем. – Вона злякалась, гро
шей не взяла й дітей в україн
ський клас прийняла...»

ІЗ ЦІЛОГО СеЛА
У столиці, де з питанням запро
вадження регіональної мови 
влада вирішила «поки що поче
кати», шукають інші методи 
впливу. 

Тут навчатись російською 
змушують не окремі родини, а 
тисячу дітей відразу. Адже 
Дмитро Табачник запропону
вав міській владі зробити ро
сійськомовною школу, яка від
криється взимку на київських 
Осокорках. Незгоду з цим ви
словили 400 батьків, звернення 
яких було направлено голові 
КМДА Олександрові Попову.

Затим головний столичний 
чиновник почав заспокоювати 
населення: мовляв, СШ на Осо

корках буде українською. А 
омріяну міністром освіти ро
сійську, ймовірно, збудують на 
Троєщині. Якщо, звісно, не обу
риться громада району. «При
ємно вражена рівнем самосві
домості мешканців мого округу. 
Замість класичного скиглення 
на кухні та в інтернеті, вони са
моорганізувалися для відстою
вання власних інтересів», – 
прокоментувала дії мешканців 
Осокорків юрист Тетяна Мон
тян.

Від самоорганізації грома
дян і здатності відстояти право 
на навчання синів і дочок дер
жавною мовою, доки абсурд
ного законодавства Колесні
ченка – Ківалова не буде скасо
вано, залежатиме, чи зможуть 
гарантувати вони своїм дітям 
на майбутнє можливість повно
цінної самореалізації в країні 
їхнього проживання. Скеп
тичне ставлення до можливості 
переведення учнів на російську 
мову в освіті, що спостеріга

ється серед значної частини 
мешканців навіть тих регіонів, 
де в побуті все ще використову
ють переважно її, свідчить, що 
вони загалом адекватно оціню
ють магіст  раль  ний напрямок 
розвитку України як держави, у 
котрій поки що лише деклара
тивно офіційна мова вреш  ті 
стане повнофункціональною і 
реально домінуючою в усіх сфе
рах життя.

Свого часу, реагуючи на те, 
що більшість тат і мам першо
класників у Одесі обрали укра
їнську мову навчання для своїх 
дітей, місцеве керівництво на 
чолі з Олексієм Костусєвим за
явило, що остаточне рішення 
має бути прийнято на зборах 
батьків усіх вікових категорій 
учнів. Таким чином, стара сов -
кова еліта не може приховати 
страху перед невблаганним у 
своїй закономірності процесом 
оновлення поколінь та відсут
ністю в кожного наступного 
атавістичних комплексів із 
при    воду «новой общності со
вєтскій народ», що її цілеспря
мовано виводили в радянський 

час на російській мовно-куль -
турній ос  нові. На відміну від 
покоління людей, які нині ре
презентують Партію регіонів у 
органах влади Півдня і Сходу, 
звичайні тамтешні жителі 
знач  ною своєю частиною не ма
ють ностальгії за більшовиць
ким минулим і цілком при
родно сприймають як свою 
Батьківщину не СРСР чи Росію, 
а Україну. Тож вони цілком від
криті до сприйняття державної 
мови.

У межах спровокованих 
владою спекуляцій на лінгвіс
тичній тематиці частину з них 
можна мобілізувати на захист 
від якихось уявних «загроз» 
праву розмовляти звичною мо
вою. Проте, як відомо, дурити 
можна всіх, але недовго або 
довго, але дуже небагатьох. 
Справжня проблема полягає в 
тому, що за роки незалежності 
молоді покоління вихідців із 
російськомовних у побуті сімей 
переважно так і не знайшли 
собі повноцінного ук -
раїномовного середовища. Фор
мально українські школи в 
більшості своїй не стали та
кими реально, доступ до украї
номовного телерадіопродукту 
залишався лімітованим, а ово
лодіння державною мовою ста
вало для них фактично спра
вою особистого ентузіазму.

Скептичне ставлення пред
ставників ПР до необхідності 
виділення значних додаткових 
коштів для виконання норм 
мовного закону пов’язане зна
чною мірою саме з тим, що ним 
вони лише легалізують ситуа
цію у відповідній сфері: домі
нування російської над держав
ною в низці регіонів у пору
шення Конституції та законо
давства. Про  те, умовно затвер
дивши відповідний статус-кво, 
мовний закон Колесніченка – 
Ківалова законсервував про
блему, ускладнив і відтерміну
вав процес інтеграції представ
ників етнічних меншин до су
часного українського суспіль
ства. Шкода від цього однаково 
актуальна як для країни, 
оскільки ускладнюватиме наці
ональну консолідацію, а отже, 
й перехід до вирішення інших 
суспільно важливих завдань, 
так і для представників мен
шин, які й надалі залишати
муться значною мірою відчу
жені від цих процесів. 

У КиЄВІ НАВЧАТиСь 
РОСІйСьКОЮ ЗМУШУЮТь  
Не ОКРеМІ РОДиНи, 
А ТиСЯЧУ ДІТей ВІДРАЗУ
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ХЛІБА І 
ВИДОВИЩ! 
Для 
переважної 
більшості 
донецьких 
уболівальників 
футбол 
виступає 
компенса -
тором 
життєвої 
безпорадності 

Чому ми не вболіваємо за «Шахтар»

Н
а початку місяця, 2 ве
ресня, у вітчизняному 
спорті відбулася, з одного 
боку, прозаїчна, а з ін

шого – доволі символічна подія. 
Новим керівником Федерації 
футболу України (ФФУ) став ди
ректор алчевської «Сталі», лу
ганчанин Анатолій Коньков, 
який обірвав 12-літнє перебу
вання на цій посаді Григорія 
Суркіса. Таким переможним 
акордом завершилася дворічна 
епопея боротьби «донецьких» 
за крісло президента ФФУ. Ні
кого, напевно, не здивує, що за 
єдину висунуту на голосування 
кандидатуру пана Конькова 
проголосували 132 зі 133 делега
тів конгресу. Сам же екс-голова 
федерації капітулював перед 
донецьким наступом ще напере
додні офіційного старту Євро-
2012, оголосивши у травні про 
свій намір більше не балотува
тися на посаду очільника ФФУ, 
мовляв, «щоб перевести дух».

Після проведення відповід
них ротацій у складі ФФУ, зо
крема призначення на посаду 
другого віце-президента феде
рації генерального директора 
«Шахтаря» Анатолія Попова та 
інших свояків, тріумф «доне
цьких» у головній футбольній 
організації країни став беззапе
речним. Епоха Суркіса в україн
ському футболі завершилась.

Утім, такий результат бо
ротьби олігархічних кланів за 
управління футбольним госпо
дарством, а отже, і за вплив в 
українському футболі, воче
видь, не матиме якихось на
слідків для нього. Оскільки, як 
переконує досвід попередніх 
років, для суркісів, коломой
ських, ярославських, ахмето
вих, тарут чи рабиновичів не 
йдеться про повноцінний роз
виток національного футболу, 
позаяк найважливішим для 
них є отримання політичних і 
соціальних дивідендів від влас
них клубів і чергове задово
лення амбіцій (див. Тиж-
день, № 25/2012). Натомість 
обрання нового президента 

ФФУ, що засвідчило завершен-
 ня процесу донбасизації укра
їнського футболу, вельми пока
зове в контексті повного та  
безконтрольного домінування 
«донецьких» на всіх щаблях 
економічної та політичної  
ієрархії країни. Неприступний 
київський бастіон подолано. Те
пер «Всьо будєт Шахтьор!». 

«ПЄРЄДОВІКІ-УДАРНІКІ» 
Від часів свого заснування фут
больний клуб гірників був ви
раженням специфічної проле
тарської ідентичності, основою 
для гордості мешканців Дон

басу за свій край і професію, ін
струментом комуністичної вла-
 ди для зміцнення їхньої радян
ської свідомості та посилення 
відданості СРСР. Прикметно, 
що створення клубу відбува
лося паралельно з розгортан
ням у шахтарському краї та в 
усьому СРСР ударного стаха
новського руху за виконання і 
перевиконання планів партії, а 
першими гравцями клубу були 
саме «пєрєдовікі-ударнікі» (до 
1946-го команда мала назву 
«Стахановєц»). Тож не дивно, 
що спортивні успіхи гірників, 
які стали більш помітними, по

Автор: 
Олександр Горин
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НеПОЧУТий ГОЛОС УБОЛІВАЛьНиКІВ

Інтернет-спільнота про «Шахтар»
Орфографія і стилістика збережена Чому ми не вболіваємо за «Шахтар»

чинаючи з 1960-х років, у час перетворення фут
болу на масовий вид спорту, посилювали і кон
сервували місцеву пролетарську ідентичність, гі
пертрофовану самозакоханість і були предметом 
великої гордості донеччан за свій край і «вєлікую 
страну». Не дарма з’явилося прислів’я: «Коли 
«Шахтар» виграє, видобуток вугілля зростає…»

Після колапсу Радянського Союзу і переходу 
«Шахтаря» до рук ранньої зірки місцевої еліти 
Ріната Ахметова клуб став органічною складо
вою олігархічно-люмпенської структури суспіль
ства. Нова історія клубу переконує, що вугільно-
металургійний барон розглядає футбол ви
ключно як власну забавку та видовище для свого 
пролетаріату. В клуб вкладено сотні мільйонів 
доларів, куплені іноземні футболісти, запрошені 
на роботу дорогі іноземні тренери, зведено 

«ЗА МОй КРАй – ДОНБАСС – 
ОБиДНО»
:): Рабам всегда был нужен хлеб и 
зрелища, еще со времен великого 
Рима [...] Так и молодежь доне-
цкая, они думают, что это патрио-
тизм. Им еже часно промывают 
мозг лозунгами о могуществе Дон-
басса. Шахтёр и ХК Донбасс яркие 
тому примеры. ПР оплот нужен, 
вот и дурачат людей, а они как 
зомби. Жалко мне рабов. 
http://sport.comments.ua/
football/2012/08/30/357347/surkis-
uprostit-zadachu-shahtera.html

vida_eda: а так - Шахтёр команда 
Януковича, его партии и всех доне-
цких бандитов - их очень не любят в 
Украине - я в том числе (...) у нас вот 
так получилось. Причём именно 
конкретно с одним Шахтёром - с 
остальными тихо и мирно - в осно-
вном футбольные предпочтения 
людей, а не политические
http://elisir-contes.livejournal.
com/263568.html?thread=
19045520#t19045520

fluidkost: [...] Местные жители 
кроме Шахтёра никого смотреть не 
желают, донецкая фанзона во 
время Евро была самой жидкой и 
унылой среди украинских городов. 
Лучше бы Одессе отдали вместо 
Донецка, там бы туристов намного 
больше было.
http://ru-travel.livejournal.
com/22442925.html?thread=27845
0605#t278450605

panshadow: з Шахтарем те прикро, 
що він неукраїнський вже клуб [...]
Шахтар - колись був суперклубом 
України, колись він мені дуже подо-
бався (за Прокопенко [...]  Коли 
наша збірна грала в кротостані, по-
тім на форумі питали тих уболіваль-
ників «Чому ви гімн не співали?», а 
ті відповідають «Как ето нє пєлі, ми 
пєлі гімн шахтьора»... [...] Пальців 
однієї руки вистачить, щоб перера-
хувати там українських гравців.
http://panshadow.livejournal.
com/80871.
html?thread=139495#t139495 

p_r_o_d_a_n_o: [...] Шахтар як та 
собака на сіні - і іншим не продає 
(точніше, продає, але за дуже вже 
великі гроші) і сам не дає грати (бо 
якби в нас не було ліміту на легіо-
нерів, Бєлік б і в ЧУ не виходив, ду-
маю).
http://ua-football.livejournal.
com/194703.html

integrable: Шахтар не та команда, 
яку хотілось би бачити в якості 

представника України в фіналі 
кубку (Ліги Європи – Ред.) , якась 
вона не правильна... легіонери ці, 
Ахмєтов, вболівальники, донецьк...  
http://integrable.livejournal.
com/10927.html

bobbka: менеджер фк шахта знову 
теревенить про об’єднаний кубок 
(спільний чемпіонат футболу з Ро-
сією – Ред.)  ...от бачиш, нудно їм жи-
веться в окремій квартирі - тягне на-
зад в комуналку. таваріщ Палкін, ви 
просто заявіть фк «шахтар» в росій-
ську прем’єр-лігу і не любіть нам мізки 
своїм об’єднаними кубком та чемпіо-
натом. Наскільки треба не поважати 
свій чемпіонат і свою країну, щоб таке 
городити. а все тому, що вони себе 
ідентифікують з срср-ом, а не з Украї-
ною. і суркіс такий же, на жаль...
http://bobbka.livejournal.
com/375547.html

yuriy-fedorenko: [...] страной пра-
вит не конституция, страной пра-
вят деньги! И тот сильней (пере-
фразируя героя С.Бодрова) у кого 
их больше. В 90-х денег было 
больше у Динамо Киев – сейчас же 
у Шахтера из Донецка!
Вот только кому нужны такие по-
беды и чемпионства? Купленные за 
деньги в кабинетах, а не на фут-
больных полях! 
Прошла уже неделя с того памят-
ного матча, а меня до сих пор не от-
пускает. Парадокс – не отпускает 
меня, человека, далекого от украин-
ского футбола как законченый ботан 
от реальной жизни! Я не слежу за 
украинским чемпионатом! Просто 
потому, что я не люблю, когда мне 
нагло врут! Врут на протяжении всех 
30-ти туров первенства! Это не чем-
пионат – это показуха! Это не спорт 
– это фальшь! Игра 7 апреля (2012-го 
між «Динамо» та «Шахтарем» — 
Ред.) – яркий пример вышеперечис-
ленному!
Я еще раз подчеркну – я не являюсь 
фанатом Динамо! Упаси Боже! Я 
просто хочу быть объективным! В 
субботу, на своей страничке «Вкон-
такте» я сказал "После таких мат-
чей ненавижу Шахтер еще больше. 
Так вот сейчас же я его даже не не-
навижу, а просто презираю как 
клуб и как высший орган коррупции 
в украинском футболе!! Просто по-
тому, что за эту неделю я пооб-
щался со многими людьми так или 
иначе причастными к футболу! И 
все высказали мнение, которое пол-
ностью совпадает с моим!  После 
подобных матчей становится очень 
противно, что в спорте все решается 
не на футбольном поле, а в кабине-
тах! Шахтер - позиционирует себя 
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«п’ятизірковий» стадіон у цен
трі Донецька «Донбас Арена». 
Однак це прояви не так турботи 
президента-власника про роз
виток місцевого футболу (на 
професійному та напівпрофе
сійному рівнях), як ефективний 
менеджмент для побудови імі
джу доброго олігарха-опікуна, 
місцевого напівбога, спромож
ного вирішити всі питання.

На користь того, що все ро
биться не для справжніх уболі
вальників, а для широких мас 
плебсу свідчить, зокрема, істо
рія з тиском на донецьких уль
трас. Восени 2011 року, після 
того як фанатські сектори на 
«Донбас Арені» під час одного з 
матчів заскандували «Слава 
Україні! Героям слава!», мілі
ція провела з лідерами фанат
ського руху в Донецьку «профі
лактичну роботу» (див. Тиж-
день №45/2011). На знак про
тесту місцеві ультрас не при
йшли на кілька ігор «Шах
таря». На що Рінат Ахметов 
після програного харківському 
«Металісту» домашнього матчу 
відреагував заявою, що його 
клуб і без них може чудово об
ходитися, адже команду й так 
підтримує весь стадіон.

У Німеччині, Англії, Шот
ландії, Італії, Іспанії, Франції 
тощо культуру вболівання фор
мують спільноти вільних лю
дей, а олігархи – власники клу
бів чи, тим більше, влада не ма
ють жодного впливу на фанат
ські середовища. Натомість у до
нецьких умовах футбол, схоже, 
став засобом для відволікання 
уваги населення від нагальних 
соціально-еконо  мічних проб -
лем, адже поза межами «Донбас 
Арени» перспективи аж ніяк не 
райдужні. Донеччани стежать 
за кожною грою улюбленої ко
манди і сприймають перемоги 
«Шахтаря» як власні життєві. 
Успіхи гірників у їхньому уяв
ленні компенсують відсутність 
будь-яких надій на покращення 
ситуації в краї. Особливо цьому 
сприяють перемоги клубу на єв
ропейських турнірах, що роз
глядаються мало не як акт пред
ставництва Донбасу на міжна
родній арені. Саме Донбасу, а не 
України. 

Показовим є те, як прості 
вбо  лівальники на Донбасі 
сприй  мають національну збір  ну 
України. На домашніх міжна
родних матчах «Шахтаря» за

вжди аншлаг. Натомість поє
динки в Донецьку за участю на
ціональної збірної відбуваються 
за напівпорожніх трибун. На
віть на двох донецьких матчах 
України під час групової час
тини Євро-2012 було багато 
вільних місць. Тоді ж чимало 
донеччан замість гімну України 
співали гімн гірників, носили 
російські триколори, у фан-
зонах рівень підтримки синьо-
жовтих з боку місцевої публіки 
був вкрай пасивним на тлі ін
ших міст, що приймали конти
нентальний чемпіонат. 

Феномен «Шахтаря» лише 
увиразнює політичний та соці
альний застій у регіоні, наяв
ність глибокої соціально-май -
нової прірви між місцевою елі
тою та більшістю донеччан. 
Для перших це питання пре
стижу. Варто згадати реального 
персонажа у фільмі Якоба 
Прой  са «Інший «Челсі»: історія 
з Донецька» – секретаря Доне
цької міської ради Миколу Лев

ченка, який не дуже полюбляє 
футбол, але постійно літає ра
зом з Ахметовим на закордонні 
ігри. Для простого лю  ду – це 
видовище, компенсація за свою 
злиденність і життєву безпо
радність.  

Футбол на Донбасі став своє
рідною квазірелігією (у згадува
ній стрічці є сюжет, коли персо
наж Валя, почувши церковні 
дзвони, хреститься і загадує ба
жання, сподіваючись, що цей ри
туал допоможе «Шахтарю» ви
грати наступний матч). Однак не 
за прикладом Бразилії, де фут
больна історія успіху є своєрід
ною формою розриву з колоні
альним спадком та культурною 
матрицею для побудови модер
ної національної ідентичності, 
даючи водночас надії вихідцям 
із бідних та незаможних родин 
досягнути успіхів у житті за
вдяки своїм фізичним умінням 
(див. Тиждень, № 25/2012). В 
донецькому варіанті цей вид 
спорту став засобом вираження 

ПАРТфУНКЦІО-
НЕР КОЛЯ.  
Герой фільму 
«Інший  
«Челсі»: 
історія з 
Донецька», 
секретар 
міськради 
Микола 
Левченко, хоч 
і не любить 
футболу, але 
відвідує всі 
матчі, щоб 
бути якомога 
ближче 
до Ріната 
Ахметова
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как солидный, европейский клуб. 
Так вот хочется сказать всем тем, 
кто так или иначе поддерживает 
ШД – Чтобы быть великим в первую 
очередь нужно играть честно!!! 
Даже если станет Донецк чемпио-
ном Украины, то как минимум это 
чемпионство будет не заслужен -
ным! а как максимум оно будет с 
тухлым запашком! Обычно, когда 
становишься чемпионом ты этим 
гордишься всю жизнь. В данном же 
случае (если все же так и будет), то 
эти золотые медали станут настоя-
щим позором! Над вами уже сме-
ется вся Европа, после таких матчей 
хочется смеяться с клуба, который 
покупает все в этой стране! фу....... 
это не спорт! это коррупция, за ко-
торую нужно садить в тюрьму!
http://yuriy-fedorenko.livejournal.
com/20332.html

maxdz: Лично я не ненавижу, но пре-
зираю Шахтёр. Дико видеть, этакий 
«суперклуб» с многомиллионными 
зарплатами легионерам в регионе 
беспросветной нищеты, безмозглос-
 ти и рабства... [...]  «Суперклуб» с 
многомиллионными зарплатами 
футболистам в нищем, депрессив-
ном регионе – сродни, пиру во время 
чумы. Особенно, если взять во внима-
ние источник денег Ахметова – когда 
он умудряется прибавлять по 5-8 
млрд баксов в год, во всё более бе-
спредельной и хиреющей стране...
http://frankensstein.livejournal.
com/268448.html?thread= 
10447520#t10447520

Sancho: Шахтёр как и Реал любит 
покупать а не делать игроков
https://twitter.com/intent/
tweet?in_reply_
to=193979141492703232

Михаил Королев: ...выступление 
Украины - это приятный сюрприз. 
На фоне их гнилого чемпионата 
сборная сыграла на Ура. Пред-
ставьте такую картину - в матче 
Лиги Чемпионов за Шахтер 
выходят играть 10 легионеров и 
вратарь Пятов. Молодец Блохин - 
найти и организовать 22 человека 
для него было трудненько 
http://my.mail.ru/community/
solovievclub/69875D187ECDD24F.
html?thread=156B33B16C7C6C00

qqqqqqqq11: известно много случаев 
когда многие уезжали из Шахтера во-
общем то потому что совесть не по-
зволяла там работать – как вам такой 
аргумент??? Например, я помню что 
когда приехал тренер детской акаде-
мии из Голландии он был шокирован 
разницей в жизни. Поэтому так и ска-

зал что такого в Голландии по опред-
елению не возможно. Все европей-
ские специалисты всегда удивлялись 
что в шахтере предпочтение должно 
отдаваться не местным, в то время 
как в Европе легионер должен на 2 
головы быть выше местных чтоб по-
пасть в основной состав. [...]
http://pauluskp.livejournal.
com/193270.html?replyto=5209078

advertka_ua: А что до Шахтёра, то, 
конечно, правильно было бы отде-
лить его от политики. Для клуба 
правильно, я имею в виду. Но о чём 
говорить, если на праздновании 70 
лет в первом ряду сидит Янукович и 
иже с ними, а команда, тренеры, 
ветераны - за ними... Жаль.

yez _: Можна засуджувати полі-
тичну діяльність Щербицького та 
Кравчука, але вони справді розумі-
лись на футболі, підтримували 
«Динамо», викликаючи незадово-
лення союзної «Пєдєрації фут-
бола». А Ющенко – профан, Ахме-
тов – відмиває гроші на футболі. 
Стосовно національних прапорів – 
фани «Динамо» таки да, більше їх 
беруть на трибуни, ніж донецькі...

jurko235 _: И последнее- об украин-
скости Шахтёра- с украинским фла-
гом на награждении был только Гай 
с дочкой, правда не общей фото-
графии он уже без флага- наверно 
заставили снять, Срна, естественно, 
всю дорогу был с хорватским, и не 
пытался его снять, Леандовский- с 
польским, Луческу с румынским, так 
что судите сами, вам виднее

gorst _: [...] Не можна футбол Шах-
таря назвати українським. Так само, 
як і футбол Динамо. Показником 
українського футболу є гра збірної. 
Цей показник, нажаль, не дуже ви-
сокий. І патріотизм тут ні до чого. 
Якість підготовки молоді, тренер-
ський склад, наявність можливості 
грати (а не протирати лавку) у вну-
трішньому чемпіонаті – ось це укра-
їнський футбол. І виходить, що пре-
зиденти клубів швидше патріоти 
Бразилії, Румунії і т. ін., ніж України.

Venik _: Патриотизм и футбол в клуб-
ном случае не всегда совместимы. По-
чему я должен болеть за Шахтер, ко-
манду, которой владеет какой-то не-
далекий донецкий олигарх-бандит, 
ограбивший и продолжающий гра-
бить в первую очередь Донбасс? ко-
манду, для которой хороший фут  - 
бол – побочный продукт, а главное это 
зеленые бумажки и загородные котте-
джи? Я должен болеть только потому 
что команда украинская? 

НеПОЧУТий ГОЛОС УБОЛІВАЛьНиКІВ

Інтернет-спільнота про «Шахтар»
Орфографія і стилістика збережена 

регіональної пихи та гордості, формою демонстра
ції того, хто кращий, «хто насправді годує країну».  

Тож не дивно, що вся аура й естетика куль
тури вболівання за «Шахтар» є вираженням фа
тальної та невиліковної залежності місцевих про
летарів від подачок – футбольних видовищ від 
олігарха. Плюс до цього рафінована російсько-
радянська культура з її культом Артема, Сталіна 
та «Велікой Побєди», ілюзіями «Русского міра» 
та братньої Росії. 

ЧУжА КОМАНДА      
Окреме питання: вклад «Шахтаря» у розвиток 
національного футболу. З огляду на незаперечне 
лідерство клубу у внутрішньому чемпіонаті про
тягом кількох років та інвестовані в нього кошти, 
цей вклад мізерний. Напрочуд промовистим у 
цьому сенсі є непропорційно мала, знову-таки бе
ручи до уваги насамперед гроші, які вклада
ються в клуб, кількість гірників, які грають в 
основному складі національної збірної. Напри
клад, в останньому поєдинку з англійцями їх 
було лише двоє – воротар Андрій П’ятов і захис
ник Ярослав Ракицький.

Тож чи є «Шахтар» справді українською коман
дою, за яку можна було б уболівати, наприклад, в 
Лізі чемпіонів? Але не через мізерну кількість 
українців в основному складі, позаяк від цього 
страждають майже всі вітчизняні клуби, які нале
жать олігархам (до речі, є побоювання, що най
ближчим часом встановлений в українській 
Прем’єр-лізі ліміт на іноземних гравців буде скасо
ваний), а тому, що за своїм духом як носій певних 
цінностей клуб Ріната Ахметова чужий для осно
вної частини українських футбольних уболіваль
ників. Донецький патріотизм, що ревно плекається 
на Сході України загалом і у ФК «Шахтар» зокрема 
і який нинішня влада намагається нав’язати всій 
країні, аж ніяк не співвідноситься з життєвими 
ціннісними орієнтирами більшості українців 
(див. Тиждень, № 34/2012, «Українська біль-
шість стала фактом»). Тому важко уявити, що ті, 
хто обстоює позиції європейського цивілізаційного 
шляху розвитку, демонополізації економіки, верхо
венства права та демократичні цінності, протестує 
проти засилля олігархату, вболіватимуть за «Шах
тар», який має зовсім інші цінності.

Символічно, що клуб Ріната Ахметова, для 
якого «Шахтар» є успішним проектом представ
лення своїх інтересів та інтересів Донбасу на між
народній арені, в груповому турнірі цьогорічної 
Ліги чемпіонів гратиме з «Челсі» – клубом росій
ського олігарха, який розглядає гру англійської 
команди як засіб для демонстрації величі Росії. 
Тож, не здивуємося, якщо серед українців зна
йдеться чимало тих, хто вболіватиме за інших су
перників «Шахтаря» у нинішній ЛЧ: італійський 
«Ювентус» чи датський «Нордшелланд»... 

Та хоч як прикро, зважаючи на політико-
адміністративний та економічний бліцкриг регі
оналів за останні 2,5 роки в Україні, захоплення 
«донецькими» вітчизняного футболу (за якого 
всі команди, окрім «Шахтаря» та його фарм-
клубів, можуть стати другосортними) вкотре 
продемонструвало утвердження маленької агре
сивної меншості «донецьких» над українською 
більшістю. 
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Новітні пісні противсіхів
В

ідомо, яку зловісну роль відіграли на прези
дентських перегонах 2010 року ідеологи про
тивсіхства, не без успіху доводячи україн
цям, що жодної різниці між «Батьківщиною» 

і Партією регіонів, між Тимошенко і Януковичем, 
немає. Життя наочно в тій відмінності й переко
нало. Тому нині в середовищі цих ідеологів тему 
«всі вони однакові» розробляє лише Віктор 
Ющенко, який називає і об’єднану опозицію, і регі
оналів «кремлівським проектом». Цікаво дізна
тися, чиїм проектом є сам Віктор Андрійович і хто 
фінансує його бурхливу діяльність, що об’єктивно 
працює на користь Банкової...
Останнім часом з’являються публікації дещо ін
шого штибу, де йдеться не про тотожність таки різ
них політичних сил, а про те, що можливий провал 
опозиції на жовтневих парламентських виборах ні
бито не буде катастрофою. Ба більш, це явище на
віть має якийсь позитив, сприятиме очищенню 
Верховної Ради, створюватиме нові можливості 
суспільного розвитку тощо. Як завжди, аргумента
ційна складова розмислів цих ідеологів надто 
слабка. Наприклад, за їхньою логікою, прихід у 
парламент депутатів-мажоритарників зможе оздо
ровити ситуацію, позаяк, мовляв, вони менше за
лежать від своєї партії, оскільки зобов’язані потра
плянням у Раду не партійним спискам, а голосам 
виборців. Це безмежна наївність чи невиліковне 
глупство? Мажоритарний виборчий округ за сучас
них українських умов – це територія, що перебуває 
під жорстким контролем місцевої виконавчої 
влади, за якою скрізь 
стоїть одна всім відома 
партія. Лише вона вирі
шує, кому дозволити ку
пувати виборців греч
кою, що вже стала сим
волом будь-якого під
купу, кому ремонтувати 
школи, дороги, будувати 
дитячі майданчики та 
вирішувати інші про
блеми округу. ПР зовсім 
не для того провела новий виборчий закон і 
запровадила змішану систему виборів, щоби 
збільшувати кількість незалежних депутатів.
Крім того, щоби бути на місцях таким собі добрим 
чарівником, треба мати гроші. Здебільшого останні 
є в бізнесменів і корупціонерів. Як перші, так і другі 
можуть не дуже залежати від якихось партій, од
нак залишатися повністю залежними від влади з її 
прокуратурою, СБУ, МВС, податковою й іншими 
службами. Нинішня мажоритарна система зво
дить депутатську незалежність практично нані
вець. Цими народними обранцями буде маніпулю
вати навіть легше, ніж депутатами – членами полі
тичних партій... 
Друга дивна теза ідеологів противсіхства: перемога 
регіоналів радикалізує українське суспільство. Тут 
маємо проблеми з логікою. Партія регіонів уже є 
переможцем, який підпорядкував собі геть усі 
гілки влади: законодавчу, виконавчу, судову, пре

зидентську тощо. І кого це змушує до рішучих дій? 
Такі перемоги, як переконує досвід пострадян
ських країн, доволі часто радикалізують лише 
владу, роблячи її вкрай реакційною, і деморалізу
ють опонентів. Провал Болотної площі в Москві по
силив загвинчування гайок після псевдолібераль
них реверансів зіц-президента Дмітрія Мєдвєдєва. 
Чи радикалізував білоруське суспільство провал 
національної опозиції у протистоянні режиму Лу
кашенка? Хто чув про азербайджанську опозицію 
після її поразки в боротьбі з кланом Алієвих?
Українські противсіхи – це люди авантюрного ха
рактеру і тому часто схильні мислити за схемою 
«що гірше, то краще», чомусь безпідставно сподіва
ючись, що якщо стане зовсім погано, все обов’язково 
обернеться на краще. Чому? Цього вони самі не 
знають. Між тим на пострадянських теренах 
наоч но діє протилежна схема «що гірше, то гірше». 
Мрійники-противсіхи сприймають життя й істо
рію України, як гру, за котрою цікаво спостерігати 
збоку, насолоджуючись власною безпекою. Тому їм 
постійно кортить змінити й ускладнити умови цієї 
гри, поставити експеримент: а що буде, якщо в 
Україні встановиться не фрагментарна, а тотальна 
класична диктатура з кров’ю, чи радикалізує це 
українців і як вони поводитимуться... А що буде, 
якщо почнеться голод, якою тоді буде реакція 
українців? «Експериментатори» давно забули, що 
йдеться не про комп’ютерні іграшки, а про живих 
людей. Колись «залізний канцлер» Німеччини Біс
марк сказав про можливий соціалістичний експе

римент так: «Для цього 
треба підшукати країну, 
якої не шкода». Тож, зва
жаючи на все, ідеологам 
противсіхства не шкода 
України... Ще 2010 року 
вони нас переконували, 
що регіо нали – це нена
довго. Мовляв, україн
ський народ могутньою 
рукою скине цю публіку. 
Знову недоліки логіки: 

навіщо сприяти приходу до влади тих, кого по
тім треба буде скидати? Задля досліду? На жи

вих людях? Як пояснювала одна недалекоглядна 
людина, чому голосувала на столичних виборах за 
незрівнянного Льоню-Космоса: «Для приколу»... А 
щодо противсіхських політичних прогнозів, то 
треба нагадати, коли 1917-го більшовики захопили 
владу, тодішні мудрагелі-противсіхи щиро переко
нували одне одного, що червоні протримаються 
десять днів, місяць, рік, п’ять років, десять...
В цих людях, «які проти всіх і всього», котрі й досі 
не зрозуміли, що вони накоїли 2010-го, найбільше 
вражає якась безодня національної та соціальної 
безвідповідальності, патологічна схильність до 
беззмістовного «естетичного» фразерства, до пози 
замість позиції. Вражає легковажність, яку не 
можна не назвати злочинною, байдужість до долі 
своїх співгромадян. Невже українці їх знову послу
хають? 

МРІйНиКи-ПРОТиВСІХи 
СПРийМАЮТь жиТТЯ, ЯК 
ГРУ, ЗА КОТРОЮ ЦІКАВО 

СПОСТеРІГАТи ЗБОКУ, 
НАСОЛОДжУЮЧиСь 
ВЛАСНОЮ БеЗПеКОЮ

Автор:  
Ігор Лосєв
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Щасливе дитинство 
у «Комфорт Таун» 

для сучасних батьків одним із голов 
них завдань у вихованні дитини є праг
нення дати їй добру освіту, розкрити її 
таланти і здібності, допомогти знайти 
своє покликання й успішно реалізувати 
його. всі знають, що домогтися справж
нього успіху і досягти висот майстер
ності можна лише у справі, яку любиш і 
до якої маєш хист. Звичайно, всі батьки 
бажають своїй дитині успішного і забез
печеного майбутнього.

для жителів Жк «комфорт таун» 
відкриваються унікальні можливос
ті для пошуку та розвитку індивідуаль
них здіб  ностей своїх дітей. 7 вересня, 
на початку нового навчального року, 
на території комплексу відбулося уро
чисте відкриття академії сучасної осві
ти. академія – унікальний багатопро
фільний культурноосвітній центр ново
го покоління, який не має аналогів у ки
єві. у сучасній окремій будівлі площею 4 
тис. м2, обладнаній відповідно до новіт
ніх рекомендацій для дитячих установ із 
застосуванням провідних інноваційних 
технологій, можуть навчатися діти, по
чинаючи з півторарічного віку. Заняття 
та цікаве дозвілля зроблять життя ва
ших дітей яскравим, щасливим, напо
вненим творчістю, спілкуванням і неза
бутніми емоціями, а ви зможете присвя
чувати час і сили власному кар’єрному 
зростанню і досягненням, забезпеченню 
матеріальної стабільності, будучи абсо
лютно спокійними за своїх спадкоємців.

на церемонії урочистого відкриття 

академії сучасної освіти, що в житлово
му кварталі «комфорт таун» у дніпров
ському районі столиці, по вул. регенера
торній, 4, брали участь мешканці та май
бутні новосели (покупці квартир другої і 
третьої черг) комплексу. почесними гос
тями церемонії відкриття стали керів
ники міста, а також президент компанії 
«к.а.н. девелопмент» ігор ніконов.

Згадуючи недавнє минуле, коли в Жк 
«комфорт таун» лише стартував про
даж першої черги проекту, сучасний ди
тячий освітній центр був однією з голо
вних обіцянок забудовника і своєрідною 
родзинкою комплексу поряд із європей
ською архітектурою, невеликою повер
ховістю і раціональними плануваннями 
квартир.  
і, як ми можемо переконатися, забудов   
ник і девелопер проекту, компанія 
«к.а.н. девелопмент» дотримала сло
ва, вкотре порадувавши своїх інвесто
рів умінням виправдовувати очікування 
вчасно і в повному обсязі. на території 
комплексу передбачено все для пов 
ноцінного щоденного життя: парки, про
менад, дитячі та спортивні майданчики, 
торговий центр із продуктовим супер
маркетом, фітнесцентр і дитячий освіт
ній комплекс.

сьогодні будівництво Жк «комфорт 
таун» ведеться відповідно до заплано
ваних термінів. Готується до здачі в екс
плуатацію друга черга проекту, відбува
ється активне заселення будинків пер
шої черги, динамічно розвивається те

риторія комплексу: створюються за
тишні зелені зони, обладнуються сучас
ні спортивні та дитячі майданчики, від
криваються торговельні та побутові 
об’єкти. комплекс змінюється на очах, 
з кожним днем наповнюючись життям, 
затишком і дитячим сміхом.

стати щасливим власником якісно
го сучасного житла у столиці з територі
єю, що охороняється, і власною інфра
структурою можна завдяки унікальним 
програмам поетапного фінансування і 
розстрочки, запропонованих забудов
ником. Зробивши перший внесок, по
купець має можливість оформити роз
строчку на залишок суми терміном до 
10 років! оскільки розстрочка надаєть
ся безпосередньо забудовником проек
ту, це звільняє інвестора від обов’язку 
збирати великий пакет документів та 
сплачувати комісію за обслуговування, 
що неминучі при зверненні до кредитної 
підтримки банку. 

доступність квартир у Жк «комфорт 
таун» – це не лише гасло. скористав
шись нашими програмами розстрочки, 
покупець має змогу придбати власне 
житло в столиці, виплачуючи від $270 
на місяць, що дешевше, ніж орендува
ти однокімнатну квартиру в будьякому 
районі столиці. і найголовніше – це пла
та за власне житло – стабільне майбут
нє сім’ї і дітей.

Київ, вул. Регенераторна, 4
Тел. (044) 364-64-64
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Такий вигляд має 
нині перша черга 

ЖК «Комфорт Таун»
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Годівниці влади
За допомогою державних корпорацій  
правлячі політичні групи вирішують  
свої короткострокові інтереси: роздають  
посади потрібним людям, організовують  
корупційні чи лобістські схеми,  
приховують безробіття й інфляцію

Ч
и можна вважати корис
ними такі державні ком
панії, як НАК «Нафтогаз 
України» чи «Укравто

дор»? Вони щороку поглинають 
десятки мільярдів гривень сус
пільних прибутків, які дарує їм 
держбюджет, замість того, щоб 
забезпечувати надходження до 
урядової скарбниці. Не можна 
записати до чеснот цих субуря
дових корпорацій, позаяк таких 
немає, і випуск дешевшої, ніж 
виробляють аналогічні при
ватні фірми, продукції. Кіло
метр доріг від Укравтодору ко
штує в кілька разів дорожче, 
ніж у Німеччині, при цьому їз
дити ними задоволення, як ві
домо, не з приємних. Зростання 
збитків, як свідчить приклад 
того ж таки Нафтогазу, є аж 
надто форсованим, ніби самі 
його керівники прагнуть цього.

Для продовження існування 
максимальної кількості держав
них конгломератів урядовці ма
ють можливість адміністративно 
підвищувати ціни на їхню про
дукцію, щоби позбутися збитко
вості. Нафтогаз опинився у скрут
ному фінансовому становищі 
лише тому, що його блакитне па
ливо надходить у помешкання 
громадян, і влада з політичних 
міркувань стримує зростання цін 
на послуги житлово-
комунального господарства. На
томість державні монополії ще за 
два-три місяці до парламент
ських виборів роблять публічні 
заяви про неминуче підвищення 
цін на електроенергію, газ, воду, 
тепло тощо. На противагу газо
вому та комунальним монополіс
там ін ше державне господарсь ке 
утворення, Укрзалізни ця, завжди 
працює «ус  піш но»: уряд по

стійно підвищує ціни на переве
зення, прибутків достатньо, 
проте послуги, що отримують па
сажири, залишаються на рів ні се
редини минулого сторіччя. Та
кий адміністративний метод 
встановлення цін – рудимент ста
рої планово-командної моделі. За 
умов ринково-кон курентної сис
теми, на неякісні товари і по
слуги, а також на такі, які не ко
ристуються попитом, ціни б не 
підвищувалися.

Звісно, безкінечно покри-
вати збитки квазікорпора-
цій, якими насправді є купа 
держпідприємств, не зможе 
жодна країна світу. А тому 
рано чи пізно доведеться 
припиняти їх бюджетне 
утримання з паралельною 
реорганізацією у приватні 
юридичні особи або ліквіду-
вати. Держава ніяк не зможе 
(хоча б через юридичні забо
рони) фінансувати з бюджету 
збитки приватних структур так, 
як вона зараз погашає дефіцит 
балансів держкорпорацій.

Чому державні госпо-
дарські комплекси не праг-
нуть прибутковості і не 
надто переймаються своєю 
збитковістю і неліквідними 
боргами?

Прагнення прибутковості є 
засобом збереження і примно
ження вартості капіталу, вкла
деного у підприємство. Керів
ники ж державних господарств, 
як відомо, байдужі до збере
ження їхньої вартості. Адже не 
вони і не з власних кишень фі
нансували створення відповід
них компаній.

Якими ж насправді є інтер
еси керівників державних кор

порацій? Безумовно, вони заці
кавлені у збільшенні обсягів 
господарського обороту, нако
пиченні ресурсів і цим самим 
створенні підстав для максимі
зації фонду зарплати. Останнє,  
свєю чергою, стає передумовою 
зростання зарплат керівників 
включно з додатковими випла
тами – преміями, бонусами, ма
теріальною допомогою тощо.

Все, що сприяє цьому, вхо
дить до кола прагнень управ
лінців, натомість накопичення 
прибутків підприємств – аж 
ніяк. Навпаки, збільшення при
бутків потребує стримування 
підвищення зарплат та зрос
тання інших витрат, а також 
зменшення кількості працівни
ків, запасів матеріалів, облад
нання тощо. При цьому ефек
тивність їхнього використання 
погіршується з часом, і капітал 
знецінюється. Отже, немає ні
чого дивного в тому, що квазі
корпорації збиткові.

Можна пригадати, що ще 
вісім-десять років тому Нафто
газ був високорентабельною 
компанією: річний прибуток до 
оподаткування становив при
близно 9 млрд грн, обсяг виро
бленої продукції – 20–25 млрд 
грн і він був основним донором 
державного бюджету країни 
(останній на той час мав 90– 
100 млрд грн доходів). Нині це 
найбільший (річний оборот – 
близько 120 млрд грн) і най
збитковіший холдинг України з 
річним дефіцитом щонайменше 
15 млрд грн. При цьому ніхто за 
таке масштабне руйнування біз
несу і фактичне доведення до 
банкрутства нафтогазового гі
ганта не був притягнутий до 
відповідальності. Складається 

 Від редакції 

У циклі статей «Український бізнес – афера сто-
ліття» економіст Володимир Лановий намага-
ється розкрити основні проблеми українського 
бізнесу й окреслити альтернативу його  
розвитку. В першій статті (див. Тиждень 
№ 36/2012) йшлося про важливість вільного під-
приємництва для економічного розвитку і те, 
чому нинішня Україна є пасткою для нього. На-
ступний матеріал циклу присвячений держав-
ним корпораціям, які в українських реаліях є 
здебільшого годівницями для їхнього менедж-
менту і баластом для економіки. 
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Годівниці влади
За допомогою державних корпорацій  
правлячі політичні групи вирішують  
свої короткострокові інтереси: роздають  
посади потрібним людям, організовують  
корупційні чи лобістські схеми,  
приховують безробіття й інфляцію

враження, що урядовці за будь-
якої влади свідомо йшли на 
втрати компанії, попри загрози, 
що призводять до банкрутства 
підприємства: відключення від 
дешевшого туркменського газу; 
зменшення обсягів видобутку 
блакитного палива з україн
ських родовищ; усунення На
фтогазу з числа експортерів 

енергоносіїв до європейських 
споживачів; замороження вну
трішніх тарифів на газ для насе
лення та послуги з транспорту
вання російського газу до Єв
ропи тощо. НАК «Нафтогаз» не 
розробляла і не мала жодних 
стратегій щодо маркетингових 
альтернатив, внутрішньогоспо
дарських удосконалень, нових 
каналів поставок, встановлення 
прибуткових цін на експортні 
послуги та інших варіантів ви
ходу з кризи. Натомість правила 
гри на внутрішньому нафтога
зовому ринку формувалися під 
приватних гравців, а в останні 
роки й у інтересах Газпрому. А 

на що можна було сподіватися 
за відсутності в Україні справж
нього підприємництва?

Із офіційних джерел відомо, 
що в Україні діє понад  
200 держгоспструктур, створе
них бюрократичним апаратом 
(не враховуючи державні уста
нови, заклади й організації, ко
шториси яких фінансуються 
безпосередньо з бюджету). 
Практично всі субурядові гос
подарські структури є непри
бутковими. Якщо формально 
за рахунок штучно-адміністра-
тивного підвищення цін вони 
отримують прибутки, то це та 
їхня частина, яку держфірми за
бирають у споживачів своїх то
варів і послуг. Державний сек
тор економіки неспроможний 
повною мірою виплачувати 
зарплату своїм працівникам, 
щорічно збільшуючи цей борг 
на кілька мільярдів гривень. 
Отже, існування великої кіль
кості квазікомерційних держав
них конгломератів не лише не 
забезпечує економіці прибутків 
та інвестицій, а навіть позбав
ляє тих, які створює приватний 
сектор. Яка сума втрат? Якщо 
врахувати, що загальні збитки 
всіх чинних неприбуткових під
приємств України 2011 року ся
гали 150–160 млрд грн, то ле
вову їхню частку, близько 45- 
50 млрд, спричиняє саме субу
рядовий сектор національного 
господарства. Сума всіх збитків 
з року в рік лише зростає. Тож 
кількість збиткових підпри
ємств не зменшується. Існувати 
ж збитково дозволено саме дер
жавним суб’єктам господарю
вання.

УТОПІЯ ДеРжАВНОГО 
ГОСПОДАРСьКОГО 
УПРАВЛІННЯ
Чи є економічні механізми, які б 
змусили державні компанії пра
цювати ефективно і рента
бельно? Нагадаємо, що їхнім 
формальним власником є все 
суспільство в особі держапа
рату. А отже, виключно за його 
допомогою можна досягти при
бутковості відповідних об’єктів. 
Тож управляти останніми, втім, 
це в ідеалі, можуть лише дер
жавні органи влади. Тобто по
трібен повноцінний апарат цен
тралізованого планування і 
вертикального підпорядку
вання та відповідальності ви
робничих одиниць, який би ке
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рувався засадами примноження 
державного капіталу.

Така ідеалізована організа
ція господарювання повертає до 
планового соціалізму і кому
нізму. Маємо 70-річний досвід 
такої утопії. За нинішніх умов 
для відновлення такої організа
ції потрібно було б створити 
спеціальний апарат централізо
ваного управління для контр
олю за функціонуванням держ
корпорацій, який би діяв пара
лельно з органами влади, що 
управляють приватно-рин ко-
вими секторами економіки. 
Тобто необхідне роздвоєння 
державних органів управ-
ління і самої економіки. У 
психіатрії роздвоєння сві-
домості вважають хворо-
бою – шизофренією.

На жаль, останні місяці да
ють підстави стверджувати, що 
дії влади стосовно подолання 
збитковості сектору державного 
квазіпідприємництва є неадек
ватними. Віднедавна почали 
з'являтися постанови уряду, які 
свідчать про перехід до держав
ного ціноутворення і контролю 
за цінами (включаючи ство
рення комітету, який буде наді
лений повноваженнями переві
ряти підприємства щодо вико
нання ними цінових приписів, 
– у червні в першому читанні 
парламент схвалив відповідний 
законопроект). Один із керівни
ків Кабміну також озвучив ідею 
про необхідність створення спе
ціального урядового фонду, 
який за рахунок соціально-
пенсійних відрахувань приват
ного сектору господарювання 
фінансуватиме заборгованість із 
зарплати працівників держав
них компаній. Це новий спосіб 
грабунку приватного підприєм
ництва і черговий прояв невігла
ства влади, яка пропонує неза
конні та безрезультатні методи.

Для того щоб застосовувати 
державне встановлення і контр
оль за цінами певних груп това
рів чи певних виробництв, на
приклад держкорпорацій, треба 
диктувати ціни всім їхнім по
стачальникам матеріалів та об
ладнання. Тобто, щоб втілити 
такий ціновий режим для дер
жавних підприємств, потрібно 
запровадити суцільне державне 
ціноутворення на всіх етапах 
економічного обороту. Керів
ники уряду, вочевидь, забули, в 
якій країні вони живуть і яка 

взагалі епоха за вікном, вистав
ляючи Україну перед цивілізо
ваним світом печерною держа
вою. Насправді, потрібне цілком 
протилежне оновлення системи 
ціноутворення – позбавити ор
гани влади прав адміністра
тивно встановлювати ціни, за
провадивши механізм укла
дання угод продавців із покуп
цями, водночас демонополізу
вавши економіку.

Якою є справжня мета 
суб’єктів субурядового господа
рювання? Не лише виробничі 
організації, а й органи держав
ного управління не розгляда
ють накопичення господар
ських прибутків як основну 
ціль. Формально і декларативно 
інтереси апарату лежать у пло
щині збільшення кількості за
йнятих, а також продовження 

існування і зростання кількості 
самих підпорядкованих їм під
приємств. Цікаво, що ці декла
рації відповідають інтересам 
працівників останніх, а тому 
зрозумілою є їхня пропаган
дистська сутність. Це дещо по
яснює тривале існування пла
нової економічної моделі, попри 
її внутрішню згубність. Хоча іс
тинна зацікавленність бюро
кратичного класу – в іншому. 
Вони радше полягають у корот
кострокових інтересах правля
чих політичних груп – розда
ванні посад, організації ко-
рупційних або лобістських 
схем, приховуванні безро-
біття та інфляції тощо. І це 
чудово видно за будь-якої 
влади.

Напрошується попередній 
висновок: в умовах ринкової 
системи і неадекватної мо-
делі державного управлін ня 
не варто очікувати від дер-
жавних суб’єктів господа-
рювання ефективної ро-
боти. Вони стають некерова
ними, марнотратними і перетво
рюються просто на грошові го

дівниці для свого менеджменту. 
Чиновникам та їхнім ставлени
кам на виробництві просто не 
можна віддавати у руки майно і 
гроші. Фактично державні квазі
корпорації не є суб’єктами рин
кової економіки.

Напевно, держпідприємства 
потрібні, але не для отримання 
прибутків, не задля створення 
робочих місць і не для конку
рентного господарювання. Вони 
не можуть індукувати підпри
ємницьких прибутків, а збит
кові суспільству не потрібні 
(див. Тиждень № 36/2012). 
Створення такими компаніями 
робочих місць становить за
грозу для економіки: збіль
шення кількості відповідних 
об'єктів спричинює відплив ро
бочої сили від прибуткового 
приватного сектору (у цьому по
лягає помилковість здійснення 
соціалістичної індустріалізації 
у 30-ті, а відтак у 50–70-ті роки 
минулого сторіччя).

Справді необхідними і 
корисними для суспільства 
можуть бути лише державні 
господарські утворення з 
надання загальних інфра-
структурних послуг – функ
ції, які не в змозі ефективно ви
конувати приватні компанії. 
Такі утворення не мають пра
цювати на прибуток, головним 
критерієм їхньої роботи пови
нна стати якість послуг, а їхні 
збитки у межах ліміту – фінан
суватися з бюджету. 

Як приклад може слугувати 
порядок використання примор
ських пляжів в Україні.  
У Криму, зокрема, ділянки бере
гової смуги захоплені з дозволу 
влади півострова приватними 
особами для власного відпо
чинку без доступу до них інших 
відпочивальників або для на
дання платних пляжних послуг. 
Натомість у європейських краї
нах практично всі пляжі пере
бувають у комунальній влас
ності з вільним доступом для 
всіх охочих. Населення країни, 
а заразом і іноземних туристів 
позбавили їхніх очевидних 
прав, а об'єкти публічного за
гального призначення неза
конно приватизовані. Навіщо 
нам такий печерний капіталізм, 
коли все лише для тих, хто має 
гроші? Для того і створена дер
жава, щоб невід'ємні можли
вості жити були доступними 
для всіх членів суспільства.

В УМОВАХ РиНКОВОї 
СиСТеМи ДеРжАВНІ 
КОРПОРАЦІї СТАЮТь 
НеКеРОВАНиМи, 
МАРНОТРАТНиМи І 
ПеРеТВОРЮЮТьСЯ НА 
ГРОШОВІ ГОДІВНиЦІ ДЛЯ 
СВОГО МеНеДжМеНТУ
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Важко зробити виключний 
перелік таких загальносуспіль
них послуг, які мають надавати 
держгоспструктури і які не 
здатні виконувати приватні 
фірми. Це може бути, напри
клад, навігація, топографія, 
космічний зв'язок, виведення на 
орбіту космічних кораблів, ви
добуток і збагачення ядерного 
палива, виробництво зброї, 
фундаментальні наукові роз
робки, загальні послуги меди
цини, селекція у рослинництві 
й тваринництві, поштові по
слуги, прокладання і функціо
нування великих водних кана
лів, утримання муніципальних 
доріг і комунікацій, іригаційних 
і поливних систем, планування 
парків і скверів, утилізація стіч
них вод, використання і охорона 
природних об’єктів тощо. Фак
тично це ті види діяльності, 
які провадяться на безаль-
тернативній (безконку-
рентній) ос но ві, не потребу-
ють підприємницьких ідей 
та їхнього застосування, а 
тому ними можуть ефективно 
займатися державні структури, 
лінійно згори керовані за стан
дартними процедурами.

Визначати мінімальний 
склад необхідних державних 
господарських комплексів до
цільно, вивівши із нинішнього 
їхнього числа ті, які займаються 
вузько комерційною діяльністю 

і не надають будівельні, 
паливно-енер ге тичні, тран
спортні, банківсько-фінансові, 
комуналь но-побутові підприєм
ства тощо

Таким чином, державний 
сектор є невід'ємною складо
вою вільної ринкової еконо
міки, але абсолютно специ-
фічною і такою, що діє не за 
законами такої економіки. 
Він виконує функції, які при
ватний сектор нездатний здій
снити взагалі або робитиме це 
неефективно, на неприйнятних 
для споживачів (можливо, гра
біжницьких) умовах. Він також 
неконкурентоспроможний у 
ринковому середовищі. Осо
бливістю функціонування 
цього сектору є орієнтація не 
на прибутковість, а на 
якість роботи, не на вар-
тісні показники, а на вико-
нання замовлень по суті.

Отже, необхідно вивести з 
державної форми власності 
суб'єкти конкурентної ринкової 
економіки, скасувати субсидії 
та пільги, що надаються відпо
відним підприємствам, розро
бити систему ефективного 
управління компаніями з на
дання державних інфраструк
турних послуг, а також повер
нути у держвласність об'єкти 
цих послуг, що були безвідпові
дально передані у приватні 
руки. 
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Продажі Фінансовий результат

Вільне падіння. 
Фінансові показники діяльності НАК «Нафтогаз України», млн грн*

За даними аудійованих річних звітів компан

*Компанія повідомила про чистий збиток у 4,5 млрд грн за першу половину 2012 року
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Людина із сокирою
Угорщина звільнила азербайджанця-вбивцю, Вірменія обурена

П
овернення на батьків
щину азербайджанця 
Раміля Сафарова, який 
2004 року в Будапешті 

зарубав сокирою свого 
однокурсника-вірмена, коли 
той спав, викликало найбіль
ший за останнє десятиліття  
дипломатичний скандал у ре
гіоні. Зловмисник позбавив 
життя Ґурґена Марґаряна, ра
зом із яким проходив на
вчання в межах програми 

НАТО «Партнерство заради 
миру» на курсах англійської 
для офіцерів країн – не членів 
Альянсу. Він пояснив, що був 
охоплений гнівом через 
страждання азербайджанців, 
яких ті зазнали у війні з Ві
рменією за 10 років перед тим. 
Його засудили до пожиттє
вого ув’язнення, що зазвичай 
означає 25 років за ґратами.

Але 31 серпня Угорщина 
відправила злочинця на бать

ківщину, як було заявлено, з 
тим, щоб решту терміну він від
бував у місцевій в’язниці. По 
прибутті до Баку його зустріли 
як національного героя: поми
лували, компенсували заро
бітну плату за вісім років і під
вищили у званні.

Вірмени розлючені. Їхній 
уряд розірвав дипломатичні 
зв’язки з Будапештом. Офіцій
ний Єреван заявляє, що чинов
ники звідтіля не раз заперечу
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населенням на території Азер
байджану. Це, поза сумнівом, 
означатиме кінець і так безна
дійного мирного процесу.

Америка заявила, що «над
звичайно стурбована» ситуа
цією і вимагатиме пояснень від 
Будапешта й Баку. Росія – вій
ськовий союзник і захисник  
Вірменії – теж висловила свою 
«надзвичайну стурбованість».

Угорські ЗМІ та опозиція 
підозрюють: за лаштунками 
відбувається брудна гра. Ка
жуть, що Азербайджан пообі
цяв купити державних обліга
цій на €3 млрд ($3,8 млрд) в їх
нього уряду, якому катастро
фічно бракує коштів, в обмін на 
звільнення Сафарова. Офіційні 
особи з обох боків це заперечу
ють. Але протести Будапешта у 
відповідь на дії Баку були на 
диво запізнілі й кволі. Що
правда, прем’єр-міністр Віктор 
Орбан відвідав Азербайджан у 
червні. Лідер опозиції, колиш
ній очільник правлячого кабі
нету Ференц Дюрчань заявив, 
що, іще перебуваючи біля 
керма, відкинув пропозицію 
азербайджанців. Він звинува
тив уряд у тому, що «за трид
цять срібняків було продано 
честь країни».

Схоже, що багатий на нафту 
Азербайджан із населенням, 
утричі більшим за вірменське, 
й куди сильнішим військом 
якось ту негоду перебуде. Дехто 
в цій країні теж закидає по
двійні стандарти сусідові: чле
нів вірменських терористичних 
організацій, які в радянські 

вали на запитання Вірменії 
стосовно можливості звіль
нення Сафарова. Розгнівані 
протестувальники спалили в 
столиці країни прапор Угор
щини й закидали консульство 
останньої помідорами (інші 
снаряди в цьому регіоні спри
чиняють смертоносні наслідки: 
сутички між азербайджан
ськими та вірменськими си
лами вздовж лінії припинення 
вогню за два минулі роки за
брали понад 60 життів).

Президент Серж Сарґсян 
заявив, що Вірменія воюва
тиме, коли це буде потрібно: 
«Ми не боїмося вбивць, навіть 
якщо їх захищає глава дер
жави». Можливо, щоб помсти
тися, Єреван визнає незалеж
ність Нагірного Карабаху, авто
номії з переважно вірменським 

Реакція російських ЗМІ: можлива війна 
У переговорах із карабаського питання  
вірменська сторона тепер може вказувати на неслуш-
ність заяв та обіцянок Азербайджану щодо блискучого 
майбутнього Нагірного Карабаху та його населення в 
складі єдиної держави. Для Заходу, на думку якого 
азербайджанська влада помилувала і пригріла баналь-
ного вбивцю, це серйозний аргумент.

«Независимая газета»

До парламенту Вірменії внесено законопроект «Про ви-
знання Нагірно-Карабаської Республіки». У випадку ви-
знання незалежності Карабаху Єреваном переговори з 
Азербайджаном, у яких Росія виступає як посередник, 
будуть припинені. А затим, не виключено, буде й нова 
вірменсько-азербайджанська війна... Послаблення пози-
цій Росії на Кавказі, особливо у Вірменії, де все ще розта-
шована російська військова база, – в інтересах Заходу. А 
посилення напруження на лінії протистояння сторін у Ка-
рабаху б’є по іміджу Росії як посередника в мирних пере-
говорах.

«Московский комсомолец»

часи скоювали злочини, зараз у 
Вірменії шанують як народних 
героїв.

Інцидент привернув увагу до 
незграбного керівництва Угор
щини. Її Міністерство закордон
них справ знане завдяки своїм 
розважливим дипломатам; то
рік, під час лівійського кон
флікту, посольство Будапешта в 
Тріполі було одним із небага
тьох, які залишилися працю
вати, і наприкінці представляло 
майже 50 держав. Але здається, 
що аферу із Сафаровим провер
нули прем’єр Орбан та міністр 
зовнішньоекономічних зв’язків 
Петер Сіярто. На їхній совісті – 
також криза у відносинах між 
країною та МВФ.

Цей випадок – приклад 
того, як ЄС намагається збе
регти взаємини і з такими не
певними своїми членами, як 
Угорщина, й зі східними сусі
дами. Нещодавно він пообіцяв 
виділити €19,5 млн на ре
форму азербайджанської сис
теми правосуддя й міграційної 
політики. Утім, порівняно з де
якими іншими угодами, це 
просто дріб’язок. 

Нагірний Карабах: історія конфлікту  
азербайджанців та вірменів

20 лютого 1988
Депутати Нагірно-Карабаської автономної області у 
складі Азербайджанської РСР пропонують пере-
дати їхню територіально-адміністративну одиницю 
до складу Вірменської РСР (переважну більшість 
населення НКАО становлять  
вірмени)

2 вересня 1991
Проголошення Нагірно-Карабаської Республіки неза-
лежною від Азербайджану, початок бойових дій

17–18 травня 1992
Вірмени беруть під контроль Лачинський коридор, який 
сполучає НКР з їхньою країною

9–11 травня 1994
Угода про безстрокове припинення вогню

ВІСІМ РОКІВ ТОМУ. 
Раміль Сафаров під 
час суду в Угорщині 

за вбивство свого 
однокурсника-вірмена
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4 
вересня Полін Маруа, 
очільниця сепаратист
ської Квебекської партії 
(PQ), саме вітала своїх 

прихильників із нагоди не
легкої перемоги на виборах, 
коли невідомий зайшов у те
атр, де вона виступала, за
стрелив двох осіб (один чоло
вік помер), а затим спробував 
підпалити приміщення. Про
мовиця тільки-но встигла ще 
раз підтвердити, що хоче зро
бити цю переважно франко
фонну провінцію незалежною 
державою, як охоронці за
брали її зі сцени. Нападник, 
якого поліція схопила за будів
лею театру, кричав французь
кою: «Англомовні прокида
ються!» – весь час, поки його 
вели геть у наручниках. Інци
дент шокував відданих при
хильників PQ, які тоді голосно 
вітали свою лідерку, розмаху
ючи синьо-білими прапорами 
Квебеку.

Про заарештованого – 
62-річ ного бізнесмена Річарда 
Генрі Бейна – мало що відомо. 
Але ця трагедія може стати пер
шою в низці проблем, які чека
ють на Маруа, її нестійкий ново
спечений уряд і весь Квебек.

Усі п’ять тижнів виборчої 
кампанії Маруа переконувала 
майже п’ятимільйонну армію ви
борців віддати їй більшість голо
сів, щоб вона могла нарешті ви
конати давнє зобов’язання своєї 
партії і зробити другу за величи
ною населення канадську провін
цію незалежною державою. (Ре
ферендуми, проведені за керів
ництва PQ в 1980 і 1995 роках, не 
допомогли ухвалити бажане рі
шення.) У кінцевому підсумку, 
виборці дали Маруа набагато 
менше, ніж вона сподівалася. PQ 
здобула 54 зі 125 місць у законо
давчому зібранні провінції. Цього 
достатньо лише для створення 
уряду меншості (див. «Думки 
про відділення»).

За результатами загального 
голосування правляча Лібе
ральна партія відставала від PQ 
менш ніж на 1%. Її керівник 
Жан Шаре, прем’єр Квебеку від 
2003-го, втратив крісло й пішов 
у відставку з посади очільника 
політсили вже наступного дня. 
Новостворена Коаліція за май
бутнє Квебеку, партія із правим 
ухилом, яка хоче відкласти всі 
переговори про незалежність 
на 10 років, стала третьою за 
успішністю перегонів.

Маруа уникала згадок про 
свою мінімальну перемогу на 
виборах, виступаючи ввечері по 
закінченні голосування. Проте 
консерватор Стівен Гарпер, 
прем’єр-міністр Канади, ска
зати про це не забув. У своєму 
сухому комюніке він привітав 
нову прем’єрку зі створенням 
уряду меншості, але попередив: 
«Ми не віримо, що квебекці хо
чуть повернення старих кон
ституційних баталій». І додав: 

Сепаратисти повертаються
Але не більше. Напружені вибори можуть означати  
неспокійну каденцію
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Вогнища  
потенційного 
сепаратизму  

в Європі

11 вересня близько 
2 млн каталонців 

вийшли на демон-
страцію в Барсе-
лоні, вимагаючи 
повної незалеж-

ності Каталонії від 
Іспанії. 

Шотландія призна-
чила на 2014 рік ре-

ферендум, на 
якому планує вибо-
роти незалежність 
від Великої Брита-

нії.

21 червня 2009-го 
Гренландія прого-
лосила самовряду-
вання за результа-
тами референдуму 
про розширену ав-
тономію 2008 року 

ПОЛІН МАРУА 
ПеРеКОНУВАЛА ВиБОРЦІВ 
ВІДДАТи їй БІЛьШІСТь 
ГОЛОСІВ, щОБ ЗРОБиТи 
КВеБеК НеЗАЛежНиМ

За даними Генерального директорату виборів провінц
 Квебек

Думки про відділення
Розподіл місць у Національній асамблеї провінц
 Квебек
Загальні вибори, 2012-го (2008 року)

Коаліція за майбутнє Квебеку
19 (за часів існування парт
 
«Демократична дія 
Квебеку» – 7)

Ліберальна партія
50 (66)

«Солідарний Квебек»
2 (1)

Квебекська партія
54 (51)

Загальна 
кількість місць: 

125

2012

2008

«Віримо, що проблеми еконо
міки й зайнятості теж пріори
тетні для народу Квебеку».

Незламна підтримка феде
ралізму з боку колишнього 
прем’єра Квебеку Жана Шаре 
сприяла тому, що всі сепара
тистські розмови були відсу
нуті на задній план упродовж 
дев’яти років, доки він був при 
владі. Але таке довге перебу
вання очільника Ліберальної 
партії у прем’єрському кріслі 
під час виборчої кампанії спра
цювало проти нього так само, 
як і звинувачення його партії в 
корупції. Коаліція завоювала 
собі підтримку часто повторю
ваним гаслом: «Нам треба зро
бити свій дім чистим». Звину
вачення в хабарництві зараз 
розслідує комісія, яку Шаре 
змушений був сформувати то
рік і яка проводить відкриті 
слухання від червня. Є думка, 
що він призначив вибори на 
цей місяць (задовго до остаточ
ного терміну, який добігає 
кінця в грудні 2013-го) саме 
для того, щоб голосування від
булося чимшвидше, доки не 
винесли все сміття з хати.

Можливо, він, крім того, 
діставав вигоду від громад
ської підтримки своєї позиції 
проти студентства, яке останні 
шість місяців виступає проти 
підвищення плати за на
вчання. Юнаки та дівчата зри
вають заняття і збираються 
тисячними натовпами на га
ласливі вуличні демонстрації, 
які частково фінансує сильний 
профспілковий рух Квебеку. 
Близько сотні їх іще мітингу
вали під дощем у вечір вибо

рів, неподалік злощасних 
зборів PQ. «Ми не голосуємо, 
ми боремося», – було напи
сано на їхньому транспаранті.

Тепер це проблема Маруа. 
Умиротворення студентів 
може виявитися найлегшим 
із завдань, які стоять перед 
новим урядом. PQ пообіцяла 
скасувати підвищення плати 
за навчання й анулювати 
прийнятий у травні доку
мент, відомий як Закон  
№ 78, котрий обмежує права 
студентів на проведення де
монстрацій. Крім того, Кве
бекська партія вмовила од
ного зі студентських ватаж
ків Лео Бюро-Блуена йти на 
вибори під її знаменами. Він 
переміг.

Набагато важче буде пе
реконати опозицію підтри
мати обіцяні закони, що 
сприяють переважному вжи
ванню французької мови, 
нові «світські» правила, що 
забороняють державним 
службовцям носити релі
гійні символи, й підвищити 
податки на гірничі компанії. 

Податок на надра може піді
рвати План «Північ» – чес
толюбну програму Жана 
Шаре з розробки мінераль
них, деревинних і гідроелек
тричних ресурсів Північного 
Квебеку.

Колишній журналіст і кан
дидат від Квебекської партії 
Жан-Франсуа Лізе, який пере
міг у монреальському вибор
чому окрузі, у вечір виборів 
відкинув ці побоювання. Він 
твердить, що політсила пла
нує запозичити тактику Сті
вена Гарпера, який очолював 
уряди меншості від 2006 до  
2011 року, але зміг керувати 
країною так, ніби за ним сто
яла більшість, завдяки вмі
лому забезпеченню під
тримки для свого уряду з боку 
опозиційних партій. Зрештою, 
торік Гарпер зумів перетво
рити свій кабінет на кабінет 
більшості. PQ може спробу
вати зробити те саме. 



Ш
вейцарська суспільна 
модель вже не одне 
століття функціонує 
в майже незмінному 

вигляді. Гірська країна, яку на
селяють кілька етнічних спіль
нот, зберегла мир у часи, коли 
континент був охоплений 
полум’ям воєн. Навіть тоді 
вона покращувала добробут 
свого населення та розвивала 
демократичні механізми. Про 
особливості швейцарського 
устрою Тижню розповів відо
мий науковець із Інституту фе
дералізму при Фрайбурзькому 
університеті Ніколас Шмітт, 
який 17 вересня завітає до Ки
єва для виступу в Диплома
тичній академії з лекцією про 
швейцарський досвід демокра
тичного врядування в умовах 
децентралізації.

У. Т.: В чому полягає засаднича 
відмінність Швейцарської Кон-
федерації від федеральної 
організації Бельгії, Америки, 
Німеччини, Бразилії або Росії?

– Концептуально всі феде
рації дуже різні, навіть якщо в 
їхній основі однакові засади. 

Федералізм – гнучка система і 
може пристосуватися майже 
до будь-якої ситуації. Якщо 
треба знайти між цими краї
нами якусь принципову від
мінність, то я б провів лінію 
деінде. Є дві головні мети за
стосування федералізму. 
Перша – управління великою 
країною. Друга – управління 
багатонаціональною країною. 
Америка, Бразилія або Росія – 
величезні країни, і федералізм 
допомагає керувати ними. На
томість Бельгія і Швейцарія 
невеликі, тож у ньому немає 
потреби. Водночас ці країни 
мультикультурні та багато
мовні, тому федералізм як та
кий необхідний для збере
ження культурного різнома
ніття. Німеччина є прикладом 
іншого різновиду компромісу. 
Федеративну систему тут 
нав’язали союзники після Дру
гої світової війни, щоб уник
нути небезпеки становлення 
занадто сильної централізова
ної Німеччини (якою вона була 
за Третього рейху). Це не бага
тонаціональна країна, але до
волі велика за площею, тому 

саме ця форма державного 
ладу виявилася ефективною 
для збереження миру і процві
тання після трагедії війни.

У. Т.: Багато віків Швейцарія 
зберігала мультикультурний і 
мультинаціональний мир і ста-
більність завдяки федератив-
ній системі. Чи можна вважати 
швейцарський досвід певним 
взірцем федерації?

– Швейцарія ніколи не пре
тендувала на роль зразка, але 
її можна вважати яскравим 
свідченням переваг федера
лізму. Хоча країни на кшталт 
США або Німеччини – теж до
брі приклади успішних дер
жавних об’єднань. Утім, є 
Югославія, СРСР або Чехосло
ваччина, які розвалилися. Але 
Швейцарія протрималася вже 
майже два століття, тому ціл
ком зрозуміло, що механізми 
функціонування, котрі вона 
напрацювала, можуть бути ці
кавими і вартими уваги. Проте 
завжди слід пам’ятати про те, 
що кожна федерація має непо
вторні особливості, визначені 
її історією, географією, довкіл

Ніколас 
Шмітт: 

«Швейцарський федералізм  
дозволив зберегти дієву і  

заможну багатонаціональну  
державу без найменших  

сепаратистських тенденцій»

Спілкувалися  
Олександр  

Пагіря,  
Андрій Дуда
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лям, природними багатствами, 
сусідами тощо. Їх не можна 
легко перенести з однієї кра
їни на іншу.

У. Т.: Деякі багатонаціональні 
держави використовували 
різні форми децентралізації 
(деволюції), делегуючи час-
тину повноважень місцевим 
органам влади заради збере-
ження цілісності. Чи цей спосіб 
справді ефективний?

– Якщо розглядати федера
лізм як крайню форму деволю
ції, то зрозуміло, що децентра
лізовані держави значно ефек
тивніші. Не забувайте той 
факт, що федерації – це зде
більшого заможні (США, Ка
нада, Швейцарія, Бельгія, Ав
стрія, Німеччина, Австралія) 
чи ефективні країни (Індія, 
Малайзія, Бразилія). Візьміть, 
наприклад, Африку. Нігерія і 
Південна Африка (дві федера
ції) – найсильніші держави на 
континенті. Відколи Ефіопія 
федералізувалася у 1991–1995 
роках, у ній панує мир після 
дуже неспокійного періоду в іс
торії. Звісно, така форма держ
ладу не може бути панацеєю 
від усіх проблем, оскільки вона 
потребує певних передумов, 
зокрема, вимагає наявності ре
гіонів і, в деякому сенсі, право
вої держави. Але немає сум
ніву, що майже всі занадто 
централізовані держави розва
лилися. Найбідніші країни 
світу гіперцентралізовані 
(Бірма, Північна Корея). З цієї 
причини багато унітарних 
країн провадили політику де
централізації (Франція, Італія, 
Японія). Більше того, деякі, пе
реживши громадянську війну 
або політичні негаразди, теж 
розглядають можливість феде
ралізації як засобу вирішити 
свої проблеми (Непал, Демо
кратична Республіка Конго, 
Шрі-Ланка, Кіпр).

У. Т.: У який спосіб у Швейцарії 
підтримують ті мови, що ма-
ють статус захищених держа-
вою?

– У Швейцарії чотири дер
жавні мови: німецька, фран
цузька, італійська і ретороман
ська. Згідно з §5 статті 70 Феде
ральної Конституції, дві з них, 
тобто мови нацменшин за чи
сельністю громад, італійська і 
ретороманська, мають право на 

спеціальні заходи, що фінансує 
Конфедерація. Само по собі це є 
певною зміною федералізму як 
такого, позаяк мовна політика 
має перебувати виключно у ві
данні кантонів. Але в цьому ви
падку питання збереження мов 
меншин вважається важливі
шим, ніж федеральні прин
ципи. Слід зазначити, що від 
початку ключовим елементом, 
який висунули батьки – заснов-
ники Швейцарської Конфеде
рації, було збереження куль
турного розмаїття країни. У 
цьому разі першочерговим 
обов’язком є докладання всіх 
можливих зусиль задля збере
ження мов, яким загрожує 
зникнення. Але фінансові за
ходи не можуть самі по собі ви
рішити проблеми. Важлива ще 
й політична воля, але є також 
іноземний чинник. Наприклад, 
ретороманська мова не має 
зв’язків із закордоном (як іта
лійська громада – з Італією, 
французька – з Францією, або 
німецька – з Німеччиною), що 
досить-таки ускладнює за
вдання збереження мовної 
ідентичності. Тим більше що 
«єдиної» ретороманської мови 
немає. Натомість є суміш із 
п’яти її діалектів. Для вико
нання цієї конституційної 
норми 7 жовтня 2007 року було 
схвалено Федеральний закон 
про мови і розуміння між мов
ними громадами. На його ухва
лення знадобилося чимало 
часу, що свідчить про те, які 
важкі зусилля потрібні для збе
реження мовної різноманіт
ності. Це справді вимагає по
стійної політичної волі!

У. Т.: Нині висловлюються зна-
чні побоювання з приводу кон-
структивної ролі федералізму 
у випадку України. Чимало 
експертів вважають, що пере-
творення України на федера-
тивну державу (чого прагнуть 
деякі проросійські політики в 
нашій країні) може призвести 
до незгоди і розпаду держави. 
А як швейцарський досвід де-

централізації міг би допо-
могти нинішній Україні?

– Кожна держава має свою 
історію, і Швейцарія є лише 
прикладом того, що може дати 
федералізм (а відтак і децен
тралізація). Цей приклад свід
чить, що така система держ
ладу дозволила зберегти дієву і 
заможну багатонаціональну 
державу без найменших сепа
ратистських тенденцій. Мені 
якось не випадає коментувати 
українську систему. Україна 
має сама ретельно дібрати раці
ональне зерно з конституцій ін
ших держав. Тоді стане зрозу
міло, що децентралізація за
безпечує здебільшого переваги. 
Але Україна і Швейцарія надто 
різні: останню було створено 
шляхом «збирання земель», 
починаючи з незалежних кан
тонів, які вирішили об’єднатися 
і делегувати частину своїх по
вноважень центральному (фе
деральному) урядові. У цьому 
випадку маємо централізацій
ний елемент, про що зазвичай 
забувають, сприймаючи феде
ралізм лише в децентраліза
ційному вимірі. Якби Україна 
забажала провести децентралі
зацію (з переданням більшої 
влади місцевим органам 
влади), тоді великою пробле
мою було б надання достатніх 
повноважень (законодавчих, 
фінансових, символічних) пе
риферії, аби створити справді 
децентралізовану державу, збе
рігши при цьому її єдність. 

У цьому контексті Швейца
рія дає два цікаві елементи. По-
перше, слід повністю уникати 
створення держав-членів, які 
представляють одну особливу 
ідентичність (як-от Квебек у Ка
наді). У нестабільнішому полі
тичному контексті це може за
вершитися сепаратистськими 
тенденціями. У Швейцарії її 26 
кантонів є решіткою, яка три
має країну разом, тому що їхні 
межі ніколи не збігаються з 
межами етнічних груп.

По-друге, Швейцарія – це 
доказ того, що найкращим спо
собом зберегти «національну» 
ідентичність є дотримання 
принципу різноманіття. Нама
гання створити штучне розу
міння націоналізму може за
вершитися лише невдачею і на
пруженістю: достатньо погля
нути на будь-яку африканську 
країну.  

БІОГРАФІЧНА НОТА
Ніколас Шмітт народився в Цюриху 1959 року. У 1985-
му став одним із співзасновників Інституту федералізму 
у фрайбурзі, є його науковим співробітником. Міжна-
родний експерт із питань федералізму. Автор книжок 
«Швейцарські кантони і Європа» (1995), «федералізм: 
швейцарський досвід» (1996), «Зовнішні відносини 
швейцарських кантонів» (1996), «Європа держав чи 
Європа регіонів» (1999) тощо.  

У понеділок,  
17 вересня 2012 

року Посоль-
ство Швейцарії 

в Україні та 
«Український 
тиждень» за-

прошують відві-
дати публічну 

лекцію за 
участю швей-

царського полі-
тика Петера 

Шьоненбергера 
та професора 

Інституту феде-
ралізму при 

фрайбурзькому 
університеті Ні-
коласа Шмітта 
на тему: «Кон-
цепції децен-
тралізації для 

України: досвід 
Швейцарії та ін-
ших західноєв-

ропейських 
країн». Захід 
відбудеться о 

18:00 в Дипло-
матичній ака-
демії (вул. Ве-

лика Житомир-
ська, 2). Охочі 
відвідати лек-
цію мають за-
реєструватися 
за електрон-

ною  
адресою:  

kie.events@
eda.admin.ch
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РЕЛІГІЙНО 
НЕТЕРПИМІ. 
У Пакистані 
переслідування 
християн 
стало мало 
не нормою 
урядової  
політики

Автор: 
 Майкл 
Бініон, 
Велика 

Британія 

Гнані за віру
Християни зазнають переслідувань у всьому світі, та найбільша 
загроза для них на Близькому Сході

З
а кілька тижнів малень
кий хлопчик із зав’я за-
ни ми очима в букваль
ному сенсі триматиме в ру

ках долю мільйонів християн 
Єгипту, коли вийматиме з урни 
папірець із іменем наступного 
Папи коптської церкви.

Після місяців консультацій 
між найвищим духовенством, 
ученими, політиками і громад
ськими лідерами найбільшої 
християнської громади на 
Близькому Сході нарешті укла
дається список кандидатів. 
Один із них і стане наступником 
Папи Шенуди ІІІ, який очолю
вав церкву 41 рік поспіль і помер 
у березні у віці 88 років. Картки 
з іменами трьох старших свя
щеннослужителів, яких уважа
ють найдостойнішими претен
дентами на главу церкви, що 
веде свою історію безпосередньо 
від святого Марка, помістять в 
урну на вівтарі. Вибір робити
муть у древній спосіб, освячений 
століттями старозавітної тради
ції і практики, – все вирішить 
жеребкування. Копти вірять, що 
остаточний вибір належить Бо
гові. Його знаряддям стане 
п’ятирічна дитина, довільно об
рана на початку урочистого бо
гослужіння в головному копт
ському соборі Каїра. Хлопчика, 
вільного від впливу будь-яких 
церковних чи політичних фрак
цій, попросять витягти одну 
картку з іменем із посудини на 
олтарі. Тоді тимчасовий глава 
церкви оголосить наступного 
Папу, повний титул якого – Ар
хієпископ великого міста Олек
сандрії і Патріарх усієї Африки 
на Святійшому апостольському 
престолі святого Євангеліста й 
апостола Марка.

Нового Папу чекатимуть 
серйозні випробування, позаяк 
він має керувати 14 млн вірян 
коптської церкви в усьому світі 
в часи посилення релігійної на
пруженості в Єгипті та розши
рення мережі організацій копт

ських вірних за кордоном. Ке
рівництво церкви радо вітало 
демократичні зміни в єгипет
ській політиці і нині прагне 
встановити добрі відносини з 
новим президентом Мохамме
дом Морсі, лідером «Братів-
мусульман». Але не можна оми
нути увагою занепокоєння з 
приводу експансії ісламського 
екстремізму і дедалі частіших 
атак на коптські церкви і вірян.

Не лише в Єгипті християни 
перебувають у небезпеці. По 
всьому мусульманському світі їм 
доводиться захищатися. В Іраку 
сотні тисяч християн стали бі
женцями після десяти років 
жорстоких переслідувань їхньої 
древньої громади. Екстремісти 
підривали церкви, вбивали свя
щеників, а два роки тому «Аль-
Каїда» влаштувала вибух у като
лицькій церкві в центрі Багдада 

під час служби Божої. Тоді заги
нуло 53 вірянина.

Після повалення режиму 
Саддама Хусейна тисячі ірак
ських християн втекли до Сирії, 
де уряд Ассада пообіцяв їм за
хист із боку своєї переважно світ
ської держави. Але з початком 
повстання проти Ассада чис
ленну меншину сирійських 
християн охопив іще більший 
страх. Багато хто з повстанських 
лідерів-сунітів не приховує своєї 
ворожості не лише до алавітської 
мусульманської мен шини, а й до 
християн, яких звинувачують у 
підтримці режиму.

Аж ніяк не краща ситуація в 
серці християнства. Колись кві
туча громада палестинських 
християн нині зменшується ка
тастрофічними темпами. Затис
нуті між потужними ісламіст
ськими силами (ХАМАС) і дав
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100 млн 
християн у світі за-
знають утисків че-

рез віру 

За даними рапорту 
Міжнародної орга-

нізації допомоги 
переслідуваним 

християнам Open 
Doors 

105 тис. 
християн гинуть 
щороку за свою 

віру

Дані, оприлюднені 
восени 2011-го  

під час конференції 
фонду Luci sull'Est  

у Римі

ньою ворожістю з боку багатьох 
ізраїльтян (чия історична 
пам’ять зберегла перекази про 
переслідування юдеїв не мусуль
манами, а християнами-
європейцями), християни Па
лестини емігрують тисячами, 
причому переважно до Америки, 
Австралії та інших країн Заходу. 
Церкви спорожніли, християн
ські школи на замку, а ті христи
яни, що залишаються в Ізраїлі 
та на окупованих територіях, не 
можуть знайти роботи, здобути 
освіти й позбавлені можливості 
мирно проводити богослужіння.

У 1948-му, коли Ізраїль став 
незалежною державою, христи
яни становили 85% населення 
Вифлеєма, що тоді перебував під 
владою Йорданії. Нині, в умовах 
окупації, їх не більше 12%. Тиск 
із боку ісламістів, занепад ту
ризму, безробіття і такі інци
денти, як облога ізраїльськими 
військами церкви Різдва Христо
вого 2002 року, змусили бага
тьох християн виїхати за кордон.

Два роки тому архієпископ 
Кентерберійський і глава римо-
католицької церкви у Британії 
спільно провели конференцію з 
питань становища християн на 
Близькому Сході. Учасники ді
йшли невтішного висновку: у 
Святій Землі, яка колись була 

батьківщиною квітучих громад 
арабських християн з грецької 
православної, греко-католи ць-
кої, римо-католицької, протес
тантської та вірменської церков, 
незабаром зовсім не залишиться 
місцевих християн. Єрусалим 
уже втратив основ ну частину 
свого християнського населення.

У Лівані, де більшість насе
лення колись становили хрис
тияни, їхня кількість скорочу
ється вже не один рік поспіль. 
Це стало однією з причин гро
мадянської війни в цій країні у 
1970-х, спровокованої вимогами 
мусульман надати їм більше по
літичної влади. Після вичер
пання конфлікту багатостраж
дальне християнське насе
лення, колись най успішніше і 
політично впливове, було надто 
ослабленим. Нині громадян
ська війна у Сирії відлунює в Лі
вані загостренням сутичок між 
різними конфесійними групами 
та кровопролиттям, особливо 
між мусульманами-сунітами і 
мусульманами-шиїтами. А 
християни знову бояться, що 
можуть стати мішенню для на
сильства й упереджень.

Копти Єгипту останні 20 ро
ків переживають доволі скрутні 
часи – ісламісти вимагають що
раз суворіших обмежень їхніх 
громадянських і релігійних прав. 
Часто спалахують супе речки, осо
бливо через болюче питання на
вернення до іншої віри, яке іслам 
забороняє, а коптська церква аж 
ніяк не схвалює. Християнки, які 
виходять заміж за мусульман, 
можуть спричинити неабияку на
пруженість у громаді. Влаш това-
ний торік теро рис том-смерт-
ником вибух у церкві в Олексан
дрії під час новорічної всеношної 
служби забрав життя 21 людини. 
Відповідальність за теракт взяла 
на себе «Аль-Каїда», звинува
тивши християн у викраденні та 
жорстокому поводженні з двома 
жінками, які прийняли іслам.

Новий уряд «Братів-
мусульман» не в змозі виправ
дати великих надій на створення 
нових робочих місць, підви
щення зарплати і розширення 
демократичних свобод. У народі 
зростатиме розчарування, вна
слідок чого копти можуть стати 
цапами-відбувайлами. Вже за
раз є ознаки того, що салафіти, 
прихильники жорсткого курсу, 
які здобули на цьогорічних пар
ламентських виборах близько 

25% місць, намагаються нав’я-
зати коптам нові обмеження, що 
випливають з їхніх вимог побу
дови ісламської держави.

Проте коптській церкві не 
звикати боротися за свої права. 
Невдовзі після свого обрання 
нині покійний Папа Шенуда ІІІ 
вступив у поєдинок із президен
том Анваром Садатом. Кілька 
років тривав період напруже
ності, допоки уряд не пішов на 
примирення. Тепер, коли між
конфесійні протистояння не 
стихають роками, новому Папі 
доведеться докласти чимало зу
силь, щоб керувати багатостраж
дальною громадою своїх вірян.

Проте християнам загрожує 
небезпека не лише в арабському 
світі. Сутички між християнами і 
мусульманами наростають по 
всьому кордону між обома релігі
ями – від Нігерії до Індонезії. У 

Пакистані, який у часи свого за
снування у 1947 році обіцяв тер
пимість до всіх релігій і віроспові
дань, наростання ісламського екс
тремізму призвело до частих на
падів на переважно незаможну 
християнську громаду, чимало 
членів якої походять із новона
вернених нижчих каст індусів.

Схоже, Пакистан не в змозі 
обмежити вплив мусульман
ських екстремістів. Торік було 
вбито міністра-християнина, 
який виступав проти зловжи
вання законами про богохуль
ство. Відповідальність за вбив
ство взяв на себе «Талібан», а 
уряд не посмів переслідувати 
вбивць, яких багато пакистанців 
вітали як героїв. У 1988 році у 
Фейсалабаді єпископ Джон Джо
зеф учинив публічне самовбив
ство на знак протесту проти за
конів, які передбачають смертну 
кару за образу ісламу, хоча юри
дичного визначення образи не
має. І попри те, що наразі нікого 
за цими законами не страчено, 
за звинуваченнями в їхньому по
рушенні вже відкрито при
близно 1200–1400 справ, біль
шість із яких проти християн. 

КОНФЛІКТ МІж 
ХРиСТиЯНАМи  
ТА МУСУЛьМАНАМи  
НАРОСТАЄ ПО ВСьОМУ 
КОРДОНУ МІж РеЛІГІЯМи 
ВІД НІГеРІї ДО ІНДОНеЗІї
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Стефан Куртуа:
«Політичною батьківщиною французьких 
комуністів був СРСР»
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С
тефан Куртуа – один із най
визначніших дослідників 
міжнародного комунізму у 
Франції. «Чорна книга ко

мунізму», співавтором якої він є, 
стала детонатором потужних 
скандалів у політичних і науко
вих колах Франції, зумовлених 
викриттям зв’язків Французької 
компарії із Кремлем. 

Український переклад ново  го 
дослідження історика «Більшо
визм à la française» нещодав  но 
побачив світ у видавництві «Тем
пора». 12 вересня відбулася пре
зентація україномовного ви
дання книжки у київській Кни
гарні «Є». В інтерв’ю Тиж  ню він 
розповів про природу французь
кого комунізму та його вплив на 
політичну систему Франції.

У. Т.: Чи можна вважати ФКП 
національною французькою 
партією, чи це був радше клон 
російських більшовиків у де-
мократичній Франції?

– Анні Крігель колись ска
зала, що «Французька комуніс
тична партія – це щеплення мос
ковської моделі більшовизму на 
стовбурі французького соціа
лізму». Певна річ, французькі 
комуністи цю тезу заперечу
вали. Аж до 1991 року вони пере
конували світ, ніби не мають ні
чого спільного з Москвою, а ко
мунізм – це суто їхній винахід, 
що постав на ґрунті Французької 
революції. Однак їм не пощас
тило, позаяк після колапсу Ра
дянського Союзу в Кремлі були 
відкриті численні архіви, серед 
яких і ФКП. І тоді ми пересвідчи
лися, що йдеться саме про ще
плення. Дізналися, що ще в 
1920-ті більшовики дібрали з 
французьких соціалістів, анар
хістів та інших революціонерів 
тих, чиї думки відповідали їхній 
ідеології та практиці. Інших від
сіяли. Потрапили до кола їхніх 
інтересів переважно молоді лю -
ди пролетарського походження, 
яким більшовики запропону
вали визначні перспективи: зви
чайні робітники ставали ме

рами, депутатами та членами 
міжнародного комуністичного 
апарату, отримуючи всі відпо
відні привілеї.

Завдяки архівам нині стало 
відомо, що сотні чи навіть тисячі 
молодих людей, яких обрали 
для співпраці комісари Ком -
інтерну, щоб потім представляти 
інтереси Москви у Франції, їз
дили до СРСР на навчання, до 
славетної лєнінської школи. Де
які потрапляли на спеціальний 
вишкіл, де вчилися робити за
махи, чинити саботаж на під
приємствах, провадити підрив-
 ну діяльність... Варто зауважи  ти, 
що від 1934 року французькі ко
муністи мали прямий зв’язок із 
Москвою, щоб надсилати зві  ти 
й отримувати накази. Вони ціл
ком залежали від Крем  ля й  
пишалися своєю співпрацею  
з більшовиками. Політичною 
батьківщиною таких людей міг 
бути лише СРСР.

У. Т.: Як можна визначити при-
роду французького комунізму 
на тлі інших зарубіжних проек-
тів більшовиків? Як ФКП змо-
гла дістати таку підтримку у 
французькому суспільстві?

– Є така суто французька осо
бливість, що сягає 1789 ро  ку, – 
престиж революційної ідеї. Най
більше йдеться про 1792–1794 ро -
ки – часи якобінської диктатури 
та її лідерів, зокрема Ро   бесп’єра, 
Сен-Жюста та інших, хто вда
вався до терору. Після 1920-го 
крайні ліві та, зокрема, кому
ністи зуміли поступово взяти під 
контроль викладання історії в 
навчальних закладах. Їм вдалося 
не лише проконтролювати, як ви
світлюється Французь  ка револю
ція, а й, наприклад, прибрати ін
формацію про геноцид у Вандеї 
1793 року. Часом про прикрі 
факти побіжно згадували, але ка
зали, що це сталося з вини контр
революціонерів. Більшови  ки да -
вали аналогічні пояснення...

Все це сформувало відповід
ний ідеологічний клімат, спричи-
 нило відповідне трактування іс

торичної пам’яті, розуміння фран-   
  цузької ідентичнос  ті та навіть 
більше: для багатьох французів 
свобода й демократія напряму 
пов’язані з Французькою револю
цією. Нехай навіть із масовими 
вбивствами та гільйотинами.

У. Т.: Якою була діалектика наці-
онального й інтернаціонального 
чинників у діяльності ФКП?

– Приблизно до 1933 року і 
навіть до початку 1934-го ФКП 
чітко дотримувалася більшо
вицького дискурсу. Вона навіть 
частково відкидала спадщину 
Французької революції, яку біль
шовики на чолі з Лєніним вва
жали буржуазною. У 1934 році 
під впливом певних міжнарод
них чинників і, зокрема, внаслі
док приходу до влади Гітлера 
Сталін змінив свою політичну лі
нію. Перемога фюрера на виборах 
була величезною поразкою як ні
мецьких комуністів, так і страте
гії «вождя всіх народів». Тоді він 
вигадав французький Народний 
фронт. У червні 1934-го господар 
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БІОГРАФІЧНА НОТА

Стефан Куртуа (1947 р. н.) – французький історик, 
всесвітньо відомий дослідник комунізму як ідеології та 
суспільно-політичного руху. Працює директором із пи-
тань наукових досліджень у Національному центрі нау-
кових досліджень, професор Католицького універси-
тету вищої освіти. Автор багатьох наукових публікацій, 
упорядник «Чорної книги комунізму», яка стала хрес-
томатійною для дослідників комуністичного терору.
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Крем  ля поставив французьким 
комуністам завдання: домогтися 
союзництва з соціалістами. Ста
лін, як, до речі, і Лєнін, був вірту
озом різких змін. Від антисоціа
лістичної, антидемок  ра  тич  ної 
позиції комуністи вмить пере
йшли до політики союзництва 
спочатку з соціалістами, а відтак і 
з буржуазною демократією. Це 
ввело в оману багатьох політиків, 
які подумали, що більшовизм ви
черпав себе, ста  ра Росія поверта
ється, а французькі комуністи 
стали мудрішими... 

У. Т.: Але 1939-го стало зрозу-
міло, що нічого не змінилося і 
більшовизм триває...

– Саме так. Дані архівів пере
конують, що 7 вересня 1939 року 
французькі комуністи дістали з 
Москви вказівку. Цього дня, за 
кілька тижнів після укладення 
пакту Молотова – Ріббентропа та 
за неповний тиждень після на
паду Німеччини на Польщу, Ста
лін викликав до себе генераль
ного секретаря Комінтерну Геор

гія Дімітрова. Добре, що Дімітров 
вів щоденник. З його нотаток 
стала відомою аргументація дій 
Сталіна: пакт про ненапад на
справді є прихованою угодою про 
поділ Польщі та інших територій, 
а війна між Німеччиною з одного 
боку та Францією й Англією з ін
шого «вигідна спра  ві пролетарі
ату»: імперіалісти битимуться 
між собою, а коли виснажаться, 
до гри вступить Комінтерн та 
встановить соціалістичний лад 
аж до Парижа й Лондона!

Отже, Дімітров миттєво наді
слав до Парижа телеграму. Тер
мін – один тиждень. Такти  ка та 
риторика блискавично зміни
лися. Соціалістична революція 

зникла з порядку денного, а в ім’я 
антифашистської боротьби захи
щати Радянський Союз треба 
булj в будь-які способи. Кому
ністи розпочали збройні дії 
проти німців лише після нападу 
вермахту на СРСР у червні 1941 
року. Не варто забувати, що 
Французька компартія в 1939–
1940 роках була масовою і нара
ховувала близько 200 тис. членів. 
У перші роки Другої світової че
рез підтримку пакту Молотова – 
Ріббентропа люди розбіглися. А 
апарат – найважливіший еле
мент будь-якої комуністичної 
структури, лишився. Ці кілька 
тисяч осіб, справжні фанатики, і 
привели ФКП до руху Опору. 
Треба було надолужувати втраче
ний час, «відбілювати» зіпсова
ний імідж. Активісти вдавалися 
до вбивств німців, за які ті без
жально мстилися – було вини
щено десятки чи навіть сотні ци
вільних осіб. За одного офі  цера – 
півсотні заручників... Комуністи 
ж вдалися до такти  ки індивіду
ального терору, аналогічної ра
дянській. Тут і знадобився пат -
ріотичний дискурс.

Загалом діями французьких 
комуністів, які визначала, зо
крема, поточна міжнародна си
туація, керували з Москви. Нато
мість виразно патріотичний дис
курс, що застосовував  ся під час 
війни, раптово припинився у 
1947 році. Чому? Розпочалася хо
лодна війна, і на порядок денний 
повернувся революційний про
ект. Але після війни постав но
вий чинник французької полі
тики, який неабияк заважав ко
муністам, – генерал де Голль. 
Ситуація значно ускладнилася у 
травні 1968-го під час студент
ських бунтів. Ані де Голль, ані 
більшовики не були до цього го
тові й не знали, що робити. Ко
муністів обігнали ліві радикали. 
Це був початок їхнього кінця.

 
У. Т.: Як співвідносилися демо-
кратизм і тоталітаризм у діяль-
ності ФКП?

– ФКП ніколи не мала демо
кратичного крила. Демократія, 
тобто парламентська система, 
вибори, правова держава, права 
людини – все це в жодному разі 
не становило ідеологічного під
ґрунтя Компартії. Остання за
вжди була лєнінською і тоталі
тарною. Всі вищі кадри навча
лися в Москві. Коли ці люди за
водять мову про демократію – це 
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чиста тактика. Провідною була 
ідея Жовтневої революцію у 
Франції та встановлення дикта
тури пролетаріату. Звісно, певні 
зміни почалися у 1980-х роках, 
та вкрай несміливі. Керівництво 
та рядові члени партії все ще на
дихалися гаслами: «Ми зни
щимо капіталістів і власників!»

У. Т.: Як змінилися позиції ФКП 
у французькому суспільстві 
після краху СРСР та комуністич-
них режимів на Сході Європі?

– Насамперед змінилася 
внутрішня диспозиція в лавах 
Компартії, позаяк до самого роз
паду СРСР вона за своєю суттю 
залишалася філією радянської 
структури. І передовсім з фінан
сового боку. Аналогічна ситуація 
склалася у профспілках. Фран
цузька генеральна конфедерація 
праці була важливою складовою 
системи світових робітничих 
проф  спілок, збудованої силами 
СРСР. Все це зникло. Я бачив сте
нограму засідання Компартії від 
вересня 1991 року, відразу після 
розпаду СРСР, де наші лідери 
були геть розгублені. Шок був 
величезний.

У. Т.: «Чорна книга комунізму» 
побачила світ 1997 року. Як це 

дослідження вплинуло на уяв-
лення про сутність ФКП та її 
причетність до міжнародної 
злочинної системи?

– Ця книжка спричинила 
дуже бурхливу реакцію в середо
вищі самих комуністів. Вони вже 
були вражені розпадом СРСР, і 
«Чорна книга…» стала для бага
тьох останньою крап  лею. Шок 
був навіть потужнішим, ніж від 
книжки «Архіпелаг ГУЛАГ» Со
лженіцина. І вона стала бестселе
ром. Ми й не сподівалися на та
кий ефект, коли працювали над 
текстом. «Чорна книга» швидко 
стала складовою політичних де
батів. Чому? Тоді при владі були 
праві. Жак Ширак невдало роз
пустив Національну асамблею, і 
саме в 1997-му, у рік виходу 
книжки, до влади повернулися 
ліві. Робота побачила світ, коли 
кілька міністрів входили до ФКП! 
Як історики, ми були спокійні за 
свою працю. Але не всім вона спо
добалася. В Національній асамб
леї спалахнули скандальні де
бати, тодішній прем’єр, колиш
ній троцькіст Ліонель Жоспен ви
голосив, що він «пишається спів-   
працею з мініст  рами-кому ніс-   
тами у своєму уряді», що «кому
ністи ніколи не здіймали рук на 
людську свободу». Повна маячня. 

«Чорну книгу…» стали швид-
   ко перекладати різними мовами 
по всьому світу. Я їздив її пред
ставляти, тож можу сказати, що 
вона мала вплив не лише в За
хідній, а й у Східній Європі. 

У. Т.: Чи можна стверджувати, 
що, попри все, на 92-му році 
життя спостерігаються ознаки 
агонії та поступової смерті ФКП? 

– Звичайно. Про це йдеться у 
вступі до моєї книжки «Більшо
визм à la française». До речі, мій 
тато народився 1920 року. Йому 
також 92, але мені здається, що 
він почувається краще, ніж ФКП! 
Справи у Компартії кепські. Вона 
постійно втрачає депутатів, не 
спромоглася висунути власного 
кандидата на президентські ви
бори, в новому уряді не має жод
ного міністра, а під час наступ
них муніципальних виборів 2014 
року може залишитися без вели
кої кількості мерій. Коштів із 
Москви більше не надходить... 
Що ж залишається? Гроші Уго 
Чавеса? Чи китайських комуніс
тів? Утім, найгірше те, що у ко
муністів немає лідера. Їхній го
лова П’єр Лоран надзвичайно 
слабкий. ФКП б’ється в агонії не 
перший день. Але агонія може 
тривати довго. 

«французькі 
комуністи 
цілком 
залежали від 
Крем  ля й  
пишалися 
своєю 
співпрацею  
з більшо -
виками»



Мораль, культура 
й виживання Європи
Для засновників Європи економіка була 

засобом, а не метою. На меті вони мали 
насамперед мораль і політику. Фак
тично побудові континентальної єд

ності передувала потужна гуманістична моти
вація початку 1950-х років: щоб французи й 
німці не почали знову вбивати одні одних, най
краще було зблизити їх, створити Європейську 
спільноту, яка, за словами Робера Шумана, зро
била б війну «не лише немислимою, а й тех
нічно неможливою».
Перед початком економічної інтеграції було не
обхідно чітко вивчити становище. Спершу заду
мали створити Європейське об’єднання вугілля 
та сталі. Це послужило першим кроком до 
об’єднаної Європи, на нього зважились у 1951-
му шість країн (Німеччина, Франція, Італія, 
Бельгія, Нідерланди, Люксембург).
Потім Європа збільшилась, завела собі євро, на
креслила в загальних рисах політичне структу
рування. Сьогодні вона розхитана, уражена сер
йозною економічною, монетарною та фінансо
вою кризою. Щоб урятувати себе й повернутися 
до життя, чи не повинна вона знайти нового мо
рального або ж куль
турного імпульсу?
Такий пафос наявний 
радше в противників 
об’єднаного континен-
 ту, які у своїй більшості 
з’їжджають на попу
лістський, ксенофоб
ський чи навіть расист
ський дискурс, іноді 
правий, але не обов’яз -
ково – євроскептиків 
чимало й серед лівих. Часто тут присутній 
могутній культурний ресурс: національна 
ідея. Націонал-по  пу  лізм долучається до 
соціально-економічної критики Європи. Він 
спирається на націю, захищаючи її, рішуче ви
ступаючи проти повсюдної нестримної влади 
грошей та ринкових відносин, проти імміграції 
чи присутності ісламу в Європі, проти націо
нальної розмаїтості й мультикультуралізму. Він 
говорить від імені «малих» проти «великих» 
еліт, партій, брюссельської бюрократії. І тут 
уже не бракує посилань на літературу та істо
рію.
Проєвропейський дискурс іноді намагається 
превалювати над історією й апелювати до 

«християнського коріння». Але він не має ані 
могутності національних дискурсів, ані істо
ричної сили, ані літературного підґрунтя, а до 
того ж розділяє, бо прихильники об’єднаного 
континенту у своїй більшості відкидають Єв
ропу християнську, починаючи від лівих сил. 
Понад те, занепад християнства у Старому світі 
послаб-лює ці орієнтації.
Але ні культура, ні релігія не зможуть дати 
нового імпульсу Європі, бо ці сутності діють 
на різних рівнях: глобальному, національ
ному, локальному, не поспішаючи вийти на 
європейський. А як щодо моралі?
Європа, попри періоди нацистського вар
варства, а потім жахіття колишньої 
Югославії, і надалі ідентифікує себе з 
універсальними цінностями та пра
вами людини. Але й критичні голоси не є поо
динокими. Одні вважають цей універсалізм 
занадто абстрактним або занадто ідеологіч
ним, який включає в себе домінування білих 
над кольоровими, чоловіків над жінками, за
хідної культури над африканською та азій
ською то  що. Інші продовжують викривати 

зверхність тих, хто 
претендує на роль 
справжньої європей
ськості.
Фактично Європа ні
коли не була спромож-
 на прийняти сильні 
дип  ломатичні або вій
ськові рішення. Вона 
звільнилась у 1970-ті 
роки від диктатур в Іс
панії, Португалії чи 

Греції, а також від тоталітарних режимів на 
своєму сході у 1980-ті. Та все одно скепти
цизм і абсентеїзм процвітають, про що свід

чить ухиляння від голосування; виникає за
гроза «постдемократії», яка зберігає обличчя 
демократії, але влада належить медіа, експер
там, інститутам моніторингу та різноманітним 
лобі, що відверто шкодить формуванню полі
тичних поглядів. Мораль не є ставкою чи вирі
шальним ресурсом.
Тож не реалістично розглядати регістр ані її, ані 
культури, якщо вони не взаємодіють з економіч
ними чинниками. В дійсності можуть спрацьо
вувати лише політичний розум і економічна ар
гументація. Але чи цього достатньо? 

ДЛЯ ЗАСНОВНиКІВ ЄВРОПи 
еКОНОМІКА БУЛА  

ЗАСОБОМ, А Не МеТОЮ.  
НА МеТІ ВОНи МАЛи 

НАСАМПеРеД МОРАЛь  
І ПОЛІТиКУ

Автор:  
Мішель 

Вівьорка, 
Франція
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С
учасна Україна є індустрі
альною державою з перева
жанням міського насе
лення. Значною мірою роз

виток її міст ґрунтується на ма
теріальній і демографічній базі, 
що склалася за радянської доби 
й характеризувалася динаміч
ними урбанізаційними проце
сами.

За підсумками звіту ООН із 
демографічної ситуації за 2007 
рік, наша країна ввійшла до 25 
найбільш урбанізованих у світі, 
посівши 24-ту сходинку гло

бального рейтингу. Сьогодні 
збільшення кількості міст і їхніх 
мешканців відбувається в 
межах планетарної тенденції. 
Відповідно до звіту Всесвітньої 
організації здоров’я, оприлюд
неного у квітні 2010-го, питома 
вага міського населення Землі 
досягла 50%. Сучасне людство – 
найбільш урбанізоване за всю 
історію. Причинами цього є де
мографічний вибух другої поло
вини ХХ століття та науково-
технічна революція. Якщо 1900 
року городяни становили ті-

ль ки 14% населення, то в другій 
половині минулого століття 
їхня частка стала значно поміт
нішою: у 1950-му – 29%, 1970-му 
– 38%, у 1990-му – 46%.

Українські міста зростали ще 
динамічніше (особливо упро
довж 1960-х років – на півміль
йона осіб щороку). Загальні пе
реписи населення, проведені на 
нашій території в другій поло
вині ХХ століття, свідчать про 
перманентне примноження 
кількості їхніх жителів. В УРСР 
це відбувалося переважно за ра

Автор: 
Ярослав 

Гирич

УРБАНІЗАЦІЯ ЗА ПЛАНОМ
Більшість хвороб сучасних українських міст була закладена в добу 
радянської розбудови другої половини 1950–1970-х років

НОВІ РЕАЛІї. 
Зведення 

Русанівського 
масиву в Києві
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хунок міграційних потоків із 
села, на частку яких у 1959–1970 
роках припадало 47,8%, а в 1970–
1979-му – 51,6% приросту місь
кого населення. Як наслідок – 
1965 року республіка досягла 
рівня урбанізованості (чисель
ність городян перевищила 50%), 
а 1994-го населення міст перева
жило сільське вдвічі.

УТиЛІТАРНий ПІДХІД
Масовий характер міграцій 

із сіл до міст був спричинений 
низкою моментів, серед яких 
вплив наслідків Другої світової 
війни; об’єктивний характер 
процесу урбанізації та пересе
лення громадян у міста; полі
тика укрупнення дрібніших сіл 
та колгоспів; ліквідація хутір
ських поселень; проголошення 
дрібних сіл неперспективними; 
затоплення територій «штуч
ними морями»; оргнабори й тру
дові мобілізації; безпаспортність 
сільського населення; відста
вання розвитку соціокультур
ного середовища; криза колгосп
ної економіки.

Існують оцінки радянської 
урбанізації як формальної, відо
браженої лише статистично, що 
мала виразні сільські риси. 
Оскільки розвиток міст забезпе
чували демографічні ресурси 
села, він характеризувався поя
вою псевдоміської культури, 
маргіналізацією мігрантів і 
низьким рівнем соціально-
побутової інфраструктури.

Стрімке підняття урбаніза
ційного рівня зумовлювалося 
значною потребою промисло
вості УРСР у робочих руках. Для 
нових індустріальних об’єктів 
важливим джерелом поповне
ння трудових ресурсів тради
ційно були селяни. За наявності 
в СРСР інституту прописки та 
непаспортизованого сільського 
населення (його наділяли 
«серпастими-молоткастими» 
поступово, упродовж 1953–1981 
років), працездатних громадян 
«вимивали» з аграрного госпо
дарства у промисловість трудові 
мобілізації, організовані набори, 
комсомольські та громадські 
призови.

1960-ті роки стали для укра
їнського суспільства періодом 
зростання уваги держави до со
ціальних потреб населення. 
Було проведено пенсійну ре
форму, змінено систему освіти, 
монетизовано грошові виплати 

колгоспникам. Головним соці
альним проектом Микити Хру
щова стала житлова реформа. 
Завдяки її реалізації в УРСР 
звели чимало цивільних помеш
кань, що сприяло інтенсивному 
зростанню міст.

Містобудівна політика тієї 
доби була закладена знаковими 

рішеннями ХХ з’їзду КПРС (лю
тий 1956 року) та постановою 
Ради Міністрів УРСР (літо 1957-
го) про значне розширення жит
лового будівництва. Завдяки 
цим документам було впрова
джено низку принципових рі
шень, які вивели його в респу
бліці на якісно новий рівень. 
Особливий акцент робили на 
спорудженні значної кількості 
дешевого цивільного житла. 
Щоб на третину знизити вар
тість 1 м2 житлоплощі, введено 
було типові проекти, генеральні 
плани міст, практику промисло
вого будівництва, проголошено 
боротьбу з «архітектурними над
мірностями» (облицювання фа
садів будівель, ліфти, високі 
стелі, крутий дах тощо) та забу

дову міст житловими масивами. 
Для реалізації запланованих об
сягів робіт і здешевлення будма
теріалів фактично з нуля почали 
промисловий випуск останніх. 
Потреба у великій кількості 
квартир у короткий термін спри
чинила як застосування нових 
технологій будівництва, так і ха
латність, часто погану якість бу
дівель.

Для внутрішнього плану
вання квартир радянські архі
тектори взяли на озброєння ідеї 
економії квадратів, висунуті Ла
зарем Чериковером у 1930 – 
1940-х роках. Він стверджував, 
що для прасування білизни лю
дині вистачить простору за
вширшки 90 см, для того, щоб 
узутися – 85 см. Ширину туалету 
75–80 см вважали достатньою, 
щоб стояти із зігнутими лік
тями, а щоб роздягтись і пові
сити одяг у передпокої, виділяли 
110 см.

За цілковитої стандартизації 
і типізації будівництва губилось 
архітектурне обличчя міст. Пріо
ритетами стали функціональне 
призначення та утилітарний 
підхід до громадських і житло
вих будівель. Разючій зміні ур
баністичного простору сприяла 
нова хвиля боротьби з релігією, 
повернення до практики масо
вого знесення культових об’єктів.

ТиМЧАСОВе жиТЛО
Міста забудовували великими 
житловими комплексами на 
вільних територіях, щó стало од

РАДЯНСьКА УРБАНІЗАЦІЯ 
СУПРОВОДжУВАЛАСЯ 
ПОЯВОЮ ПСеВДОМІСьКОї 
КУЛьТУРи ТА НиЗьКиМ 
РІВНеМ СОЦІАЛьНО-
ПОБУТОВОї ІНФРАСТРУКТУРи

ДЕШЕВО І 
ПРОСТО. 
«Хрущовки» 
стали 
символом 
епохи 
масштабної 
міської 
забудови 
1950–1960-х 
років у СРСР
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нією з рис радянської практики 
(адже на Заході отримати значні 
земельні ділянки було пробле
матично). Житлові масиви при
йшли на зміну розпорошеному 
відомчому розселенню (будівни
цтво селищ біля підприємств). 
Першим таким масивом в СРСР 
стали московські Черьомушки 
(1956), а в Україні – Першотрав
невий у Києві (1957–1963).

У травні 1958-го Рада Міні
стрів УРСР ухвалила постанову, 
яка розпочала епоху однотип
них «хрущовок». Серед батьків 
проекту був керівник архітек-
турно-планувального управ
ління Москви Віталій Лаґутєнко 
(дід російського музиканта Ільї 
Лаґутєнка). За однією з версій, 
проект К-7 пов ністю запози
чили із французь ких аналогів 
(п’я ти поверхівка без ліфта, 
низь кі стелі, невеликі за пло
щею квартири, суміщений сан
вузол, слабка звуко- й теплоізо
ляція).

Нові будинки виготовляли 
на заводах і згодом у стислі тер
міни складали на місці панелі. 
Очевидно, «хрущовки» ком
партійне керівництво розгля
дало як тимчасові помешкання, 
розраховані на 20–25 років, до 
настання комунізму в 1980-му. 
Домівки «першого періоду ін
дустріального будівництва» 
зводили не лише в СРСР, а й у 
країнах соцтабору, а отже, вони 
дістали чи не найбільше поши
рення на всьому просторі 
«зростаючого і всеперемагаю
чого соціалізму». Офіційна ста
тистика свідчила, що за 1956–
1964-й в Україні спорудили 
житла більше, ніж упродовж 
попередніх 38 років комуніс

ГОДИНА 
ПІК. Масове 
будівництво 
спальних 
районів без 
належної 
інфраструктури 
обернулося 
хронічними 
транспортними 
проблемами 
в радянських 
агломераціях

Зодчі Країни Рад запози
чили деякі положення концепції 
«інтернаціонального стилю». 
Серед його натхненників був 
швейцарський архітектор 
Шарль Ле Корбюзьє. Містобуду
вання він розглядав як засіб со
ціальних перетворень, а найваж
ливішим об’єктом міста вважав 
багатоквартирний житловий бу
динок. Головною метою для 
нього було поліпшення міського 
комфорту завдяки створенню 
розгалужених транспортних ма
гістралей і зелених паркових зон 
за умови значного збільшення 
висоти будинків та ущільнення 
населення. Пізніше ідеї «проме
нистого міста» Ле Корбюзьє були 
апробовані під час закладення 
нової бразильської столиці Бра
зиліа в 1957–1960 роках.

У Радянському Союзі після 
початку житлової реформи 
1955–1957-го творчий архітек
турний процес припинився. За
ради здешевлення будівництва 
та його стандартизації прогре
сивні за своїм задумом посту
лати модернізму 1920-х – 1930-х 
набули в умовах 1960-х – 1980-х 
доволі карикатурного втілення.

Комуністична партія нама
галася залишити за собою мак
симально можливий контроль 
над зростанням міст, ухвалю
ючи відповідні рішення щодо 
їхнього розвитку. Затверджена 
на ХХІІ з’їзді програма КПРС 
(1961) задекларувала курс на по
будову комуністичного суспіль
ства: передбачалося зникнення 
соціально-побутових від мін-
ностей між містом та селом. Пе
ред урядовцями було постав
лено завдання покласти край 
надмірній концентрації насе
лення у великих містах, а водно
час стимулювати розвиток неве
ликих і середніх, досягнути по
ступового перетворення кол
госпних селищ і сіл на укруп
нені населені пункти міського 
типу. Важливим для радян
ських демографів було питання 
«оптимальної величини міста». 
Проведені в 1950-х роках дослі
дження Інституту містобуду
вання Академії будівництва і 
архітектури УРСР визначили, 
що вимогам оптимальності від
повідає населення від 20 тис. до 
300 тис. осіб. Хоча на практиці 
перевагу віддавали наявній сис
темі розселення, яка передба
чала економічне й демографічне 
домінування Південно-

Станом на 1 червня 
2012 року в містах 

проживає 

68,7% 
населення України

У СХІДНОМУ ПОТОЦІ 

Нині в Західній Європі міст із мільйонним населенням по-
рівняно небагато: Німеччина має їх лише чотири, Велика 
Британія, Іспанія, Італія – по два; Австрія, Бельгія, Болга-
рія, Польща, Сербія, Румунія, Угорщина, франція, Чехія – 
по одному. До так званих супермегаполісів (понад 2 млн 
осіб) належать Лондон, Берлін, Мадрид, Рим, Париж. 
Якщо у 313-мільйонних США лише дев’ять мегаполісів, то 
у приблизно вдвічі меншій за людністю Російській феде-
рації їх, за різними підрахунками, від 9 до 14. У сучасній 
Індії налічується від 39 до 55 міст-мільйонерів. У Китаї їх 
близько 100. В Австралії у п’яти таких гігантах уміщується 
близько половини 22-мільйонного населення країни.

тичної влади. Його нестачу по
вністю ліквідовано не було, та 
гостроту проблеми значною мі
рою вдалося зняти. Попри все, 
заселення понад третини місь
ких мешканців УРСР у власні 
тісні квартири замість комуна
лок та аварійних приміщень 
стало справжньою революцією 
в соціально-побутовій сфері.

ВІД СТОЛиЦІ  
ДО РАйЦеНТРУ
Будівництво дешевого житла за 
типовими проектами мало ана
логи у світі. Вперше зводити 
стандартизовані будинки про
мисловими методами взялись у 
Веймарській Німеччині в 1920-х 
(ідеї архітектурної школи «Бау
гаус»), потім – у повоєнних 
Франції, Ізраїлі та США. По за
вершенні Другої світової війни 
універсальними трендами стали 
будівництво в індустріальний 
спосіб та відмова від  
неокласицизму. Причина цього 
полягала насамперед у необхід
ності швидко відродити зруйно
вану інфраструктуру. СРСР ви
різняла сувора стандартизація, 
коли абсолютно однакові бу
дівлі зводили від столиці до рай
центру.
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Західного та Південного еконо
мічних районів СРСР.

Урбанізаційні процеси в рес
публіці розвивалися згідно з 
кількома тенденціями. Так, га
лопуюче збільшення чисель
ності городян спричинило появу 
нових форм розселення – агло
мерацій. Упродовж 1957–1979 ро
ків сформувалися основні з них 
в УРСР, з’явилися міста-
мільйонери. Київ досягнув від
повідної позначки в 1957-му, 
Харків – у 1962-му, Одеса – в 
1974-му. 1976 року населення 
української столиці перетнуло 
межу в два мільйони. Всесоюз
ний перепис 1979-го зафіксував 
іще двох «мільйонерів»: Дніпро
петровськ і Донецьк. Для вели
ких міст стали характерні «маят
никові» міграції, коли значна 
частина людності щодня вранці 
прямувала на роботу/навчання з 
передмість і спальних районів до 
ділового центру чи промислової 
зони, а ввечері поверталася. За
будова міст спальними райо
нами призвела до транспортних 
проблем, вичерпання можли
востей розвитку територій, 
ускладнення криміногенної си
туації. Фактично було обрано 
східні еталони поселенської 
структури, коли ставку робили 
на прогрес мегаполісів (див. 
«У східному потоці»).

Невід’ємним чинником, що 
впливав на розвиток міст, була 
радянська командно-адмі ні-
стра тивна система. Завдяки вне
сенням змін до законодавства їх 
значно побільшало (у 1956–1965 
роках право надавати статус 
міста, окрім Верховної Ради 
УРСР, мали виконкоми обласних 
рад). Якщо 1946-го міст в Україні 
було 258, то 1959-го – 331, 1965-го 
– 370, а 1970-го – 385.

Окрім регулювання статусу, 
владні розпорядження прямо 
впливали на їх розвиток. Так 
було після адміністративно-
територіальних реформ 1920 – 
1930-х і 1950–1960-х років, коли 
позбавлення статусу міста чи ра
йонного центру вело за со бою 
згасання населеного пункту. 
Водночас саме адміністративні 
рішення спричинили ріст 17-ти
сячного Ужгорода в повоєнну 
добу. Це пов’язано з наданням 
йому статусу обласного центру, 
відкриттям університету (яких 
тоді в Україні налічувалося сім).

Важливою рисою радянської 
урбанізації стала концентрація 

населення у промислово розви
нутих районах УРСР – на 
Донба сі, у Придніпров’ї та 
Причорномор’ї. Активна будівна 
політика підштовхнула до реалі
зації принципу «завод-місто» й 
покриття Донецького басейну 
низкою монофункціональних 
міст, містечок та робітничих се
лищ. Зайнятість населення в од
ній галузі економіки та 
прив’язка цілого міста до про
фільного підприємства прихову
ють у собі небезпеку со ціа льно-
економічного колапсу.

«ВеЛиКе ПеРеТВОРеННЯ»
Цікавою є оцінка урбанізацій
них процесів в УРСР третьої 
чверті ХХ століття діаспорними 
вченими. Науковці відзначали 
контроль влади над рухом насе
лення, зростання міст тракту

вали як один з інструментів ру
сифікації (незважаючи на фор
мування української етнічної 
більшості), вказували на ак
тивне вселення іншого етніч
ного елементу. Той факт, що ра
ніше за Україну урбанізованими 
стали Росія, Латвія, Естонія, Ві
рменія, Азербайджан і загалом 
СРСР, оцінювали по-різному. 
Канадський політолог і соціолог 
українського походження Бог
дан Кравченко вказував на не
рівноправність перебування 
УРСР у складі Радянського Со
юзу. Дійсний член УВАН у США 
Дмитро Соловей убачав у цьому 

«планове гальмування в Україні 
розвитку промисловості і цим 
самим стримання зростання 
кількості міської людності […], 
віддаючи в усьому перевагу 
РРФСР».

Історик із Канади Орест Суб
тельний звернув увагу на при
множення кількості городян та 
зміну ментального портрета 
українського суспільства, на
звавши це «Великим перетво
ренням». Крім того, вчений від
значив зміну етнічного складу 
міст, де «нарешті постали укра
їнські більшості». Так, чисель
ність українців у Києві між 1959–
1989 роками зросла від 60,11 до 
72,45%.

Спорудження великих обся
гів дешевого цивільного житла, 
починаючи від другої половини 
1950-х, сприяло зростанню місь
кого населення, поповненню 
трудових ресурсів для промис
ловості й підвищенню рівня ур
банізованості республіки.

Але радянській владі не вда
лось контролювати стрімкого 
зростання міст, диктованого по
требою в робочій силі. Воно від
бувалося без якісного збіль
шення житлового фонду, плано
мірного розвитку інфраструк
тури та підтримання культури 
на прийнятому рівні. Це при
зводило до появи хаотичної за
будови і створювало нові не
зручності для мешканців. Та
кож негативними наслідками 
радянської планової урбанізації 
стали криміналізація суспіль
ства, демографічна криза, про
блеми соціально-економічного 
розвитку села, поширення ал
когольної та наркотичної за
лежності, погіршення екологіч
ної ситуації. 

За підсумками 
звіту ООН із демо-
графічної ситуації 
за 2007 рік, Укра-
їна ввійшла до 25 

найбільш урбанізо-
ваних країн світу, 
посівши 24-ту схо-
динку в глобаль-

ному рейтингу

ЗАВОД-МІСТО. 
Урбанізація на 
базі робітничих 
поселень та 
промислових 
об’єктів була 
ознакою 
розбудови 
багатьох міст  
у Придніпров’ї 
та Східній 
Україні

ЗА ЦІЛКОВиТОї 
СТАНДАРТиЗАЦІї І ТиПІЗАЦІї 
БУДІВНиЦТВА ГУБиЛОСь 
АРХІТеКТУРНе ОБЛиЧЧЯ МІСТ
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Бруно Шульцові на 120 років

М
ій прадід кілька років жив у Дрогоби-  
чі. Ще задовго до народження Бруно 
Шуль  ца. Про свої переживання цього 
міста, однак, написав приблизно одно

часно з ним, у середині 1930-х. Прадід був сином 
українських селян із Трускавця, який ціле життя 
знав, що його народові потрібна лектура, яка могла 
б чогось навчити й бути корисною. Прадід був сві
тованом, як кажуть бойки, недаремно його книжка 
називається «Із Трускавця у світ хмародерів». Дро
гобич виявився лише етапом у його великій дорозі. 
Однак важливим – як-не-як, перший крок, перше 
місто, перші школи. Виходячи зі свого розуміння, 
чого бракує галицьким українцям, він описав то
дішній Дрогобич дуже ретельно і ясно. У його описі 
фігурує ціла галерея місцевих персоналій усіх 
трьох найважливіших національностей і проаналі
зовано стосунки між ними. Я знаю, що книжка 
прадіда, попри незвичні й болісні для українського 
середовища думки, в 1930-х роках була набагато 
прийнятнішою в місті, ніж збірка оповідань тутеш
нього вчителя малювання. Потім їх обох викрес
лили з того, що дозволено читати. Згодом вони в 
різний спосіб повернулися. Але основні речі зали
шилися незмінними. Ні один, ні другий не нале
жать до популярних авторів.
Найбільше, однак, що допомагає все прояснити, – 
це реальний Дрогобич. Виявляється, тепер досто
вірність того, що писав один і другий, уже не має 
жодного значення. Точний Дрогобич прадіда пе
рестав існувати так само сильно, як фантастич
ний – Шульца. І виявилося, що останній у такому 
разі був правдивішим. 
Хоч би тому, що в його 
фантазійному місті ні
чого не змінилося. І час, 
і часи не впливають на 
здатність очікувати, від
кривати й бачити неіс
нуючі вулиці, площі, 
квартали власне там, де 
вони мали б бути.
Про те, як Шульц жив, говорити набагато 
легше, ніж про те, що він писав. Хоча його пер
сональне життя у ХХ столітті цілком нале
жить до тих мільйонів біографій, які не мали жод
ного значення. Значення хочеться віднаходити те
пер, коли хронологічна дистанція дає змогу 
більш-менш муд  ро оцінювати його у найменших 
деталях.
Що я знаю про Бруно Шульца – це те, що в нього 
не було телефона. Цього досить, аби додати щось 
своє до його уявного портрета. Хоча, можливо, він 
його й мав, цілком імовірно, що номер попросту не 
потрапив у довідник Східної Галичини. Іноді на
віть хочеться – всупереч тому, що це майже нере
ально, – уявити собі співжиття Шульца з телефо
ном: як він чує виклик, як біжить до апарата, як 
ходить, говорячи, стільки, скільки дозволяє дріт, 
як чекає, щоби хтось задзвонив і так далі. Телефон 
був би дуже помічним для кращого уявлення про 
пластику пластика Бруно Шульца.

У його оповіданнях нема нічого, що мій прадід на
звав би корисним. Шульц не розповідає жодних 
повчальних історій, він не відображає так званої 
правди життя. Уявляю собі, як важко було нава
житися таке написати. Уявляю собі, через які од
кровення потрібно було пройти, щоб найголовні
шим у сказаному були не самі одкровення, а мож
ливість такого проходу.
У деяких практиках є поняття наміру. Його тракту
ють дуже поважно, набагато серйозніше, ніж учи
нене. Іноді до такого розуміння дійсності несвідомо 
зближаються люди, яких турбує одне питання: що 
автор бажав цим сказати. У випадку Шульца – під
хід надзвичайно доречний. Йому хотілося тільки 
того, щоб якимось чином проявити свої наміри, 
зробити їх відчутними. У цьому сенсі проза Шульца 
є піком, закінченням максимального підйому літе
ратури. Це те, що в будо виражається через безкон
тактні поєдинки. Сама лише енергія намірів. Якщо 
далі триматися порівняння з будо, то Шульц виро
бив свою бездоганну техніку виявлення намірів. 
Його форма, його нанизування слова на слово за 
незрозумілою методою зав’язування вузлів, руха
ється до чогось вищого, ніж розуміння. А власне до 
того, щоб вести за собою, щоб втягнути в центри
фугу слів та намірів і випустити, викинути з неї 
вже когось трохи іншого. Дбати про читача значно 
більшою мірою, ніж про того, для кого пишеш. До
бре, що на світі є так багато інших книжок, бо про
сидіти на самому піку довго несила. І добре, що 
Шульц знав, що на світі є так багато інших книжок, 
що він може дозволити собі написати інакшу.

Уявляючи Шульца, я – 
як він того й хотів – ко
ристуюся собою, усім 
своїм. Бо навіщо знати 
чиїсь історії, поки не 
стала очевидною власна. 
І посеред усього, що я 
знаю про Шульца через 
себе, найприємніше ду
мати про те, що він так і 

не написав роману, про який часто згадував у 
розмовах із близькими й вірними. Думаю, це 
також була декларація про наміри, на тлі яких 

самé втілення на папері видається зайвим. У кож
ному разі Шульцові дуже допомогло те, що навіки 
залишився «автором двох тоненьких книжечок».
Але найбільше я йому вдячний за те, що він нага
дав: самоідентифікація належить до кола особис
тих виборів. Що самого себе можна вибирати, не
зважаючи на страхи, загрози, втрати, постійну 
втечу, почуття вини й фатальність такого вибору. 
Незважаючи на те, що ти сам у такому разі не пере
стаєш бути предметом ширшого понадособового 
вибору історії. Незважаючи на відсутність свого 
Дрогобича, на прив’язаність до нього, на те, що не 
зауважив тих, хто жив поруч, тож тепер не слід 
сподіватися на відповідну увагу. Я вдячний йому – 
як і своєму прадідові – за те, що вони усувають 
основне питання: для чого ми живемо? Не може 
бути, що не заради таких от складних процесів. 

ШУЛьЦОВІ ДУже 
ДОПОМОГЛО Те, щО ВІН 

НАВІКи ЗАЛиШиВСЯ 
«АВТОРОМ ДВОХ ТОНеНьКиХ 

КНижеЧОК»

Автор:  
Тарас 

Прохасько
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Венеційський кінофестиваль цього 
року охопила потужна антицерковна 
хвиля

К
оли два місяці тому 
на церемонії зак -
риття Московсь  ко  го 
кінофестива  лю тра

пився конфуз, – міністр 
культури РФ Владімір Мє
дінскій, вручаючи Катрін 
Денев приз за вклад у кі
нематограф, забув від
дати статуетку й пішов із 

нею за лаштунки, – скандал 
зчинився несосвітенний. Там
тешні ЗМІ, зрозуміло, не забули 
відзначити чиновницької про
машки, а сам міністр забомбар
дував свій Twitter обуреними 
виправданнями.

Цю історію я розповіла іта
лійським колегам піс  ля уро
чистого вручення нагород 69-
го Венеційського фестива
 лю – вона миттю спала на 
думку, коли Летіція Каста 
переплутала всі призи й 
статуетки, після чого зму
шена була повертати на 
сцену їх володарів і про
сити обмінятись отими 
відзнаками. У залі не 
вщухав громовий регіт, і 
найголосніше сміяли
 ся самі герої непорозу
міння. Це дуже пока
зовий випадок: Вене
ційський кінофо
рум, попри всі свої 
регалії, перша з 
яких – «найстарі
ший кінофести
валь світу», при
мудряється ста
витися до само    -
го себе із вра
жаючою прос-  
тотою. Там, де 

Канни надуватимуть щоки від 
стовпотворіння зірок на червоній 
доріжці, а Берлін потоне в право
захисних акціях, Венеція диви
тиметься на них іронічно, трохи 
згорда, даючи знати, що вона за 
все це вища. 

ХРиСТиЯНСьКІ МОТиВи
І справді, зірок тут зазвичай 
менше, ніж на будь-якому друго
рядному фестивалі, котрих у світі 
більш ніж тисяча. Донедавна у 
Венеції навіть не було кіноринку, і 
вона чхала на докори щодо про
вінційності. Цього року, втім, 
його нарешті заснували, але він 
займає один поверх у найближ
чому готелі (проти трьох вели
чезних ярусів – підземних міст у 
Каннах і цілої триповерхової 
окремої будівлі в Берліні). І черги 
в кіно тут менші, й чоловіки у 
смокінгах не фланірують із голо
спинними дамами під ручку, і 
знаменитостей тут можна зус -
тріти без охорони просто на ву
лиці, коли вони купують моро
зиво. Сказати б, дім рідний, а не 
старий кінофорум. Але від Вене
ційського фестивалю віє такою 
молодістю, такою кінематогра
фічною бадьорістю, яка й не сни
лася його гламурнішим побрати
мам – Каннам та Берлінові.

Тут гостро відчувають ви
моги моменту. Нові кінематогра
фічні тренди народжуються від 
великого почуття між мистецт -
вом і кон’юнктурою. Цього разу 
«парочка» виплодила напрям, 
котрий уже не перший рік на
прошувався в якості визначаль
ного, – потужну антицерковну 
хвилю. Верхньою точкою її гре
беня став фільм австрійця Уль
ріха Зайдля «Рай. Віра», дру  га 
частина триптиха про Едем на 

ЄРеТиКи й ФАНАТиКи
Автор:  

Катерина Барабаш
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землі. Перша – «Любов» (про 
смішну гладку австрійку, що ви
рушила до Кенії на пошуки ко
хання) – зосталася в Каннах не
поміченою. Друга, в якій сестра 
товстушки, фанатична католич-
 ка Анна-Марія виявляє у своїй 
любові до Христа банальне сек
суальне начало, викликала в Іта
лії скандал: група таких самих 
фанатиків, як її героїня, подала 
до суду на Зайдля, актрису Ма
рію Гофштеттер і керівництво 
фестивалю. Режисер отримав та
кий собі спецприз журі, хоча 
більшість експертів пророку
вали йому «золото».

А втім, «Золотий лев» полетів 
до Південної Кореї з Кім Кі Ду
ком та його «Пієтою», теж навія
ною християнськими мотивами. 
«Пієта», що в перекладі означає 
«жалість», – знаменита сцена 
оплакування Богоматір’ю мерт
вого Христа, яка надихнула Мі
келанжело, Тіціана, ван Гога на 
шедеври. Кім Кі Дук – хлопець 
марнославний, і стати четвертим 
у цій компанії для нього напевне 
було не останнім бажанням. Уза
галі, всі ті, хто й раніше дивився 
південнокорейського ре  жисера, 
нічого нового в «Пієті» для себе 
не знайдуть. Поетичний трилер 
про жорстокого лихваря, що ви
биває борги з нещасних, лама
ючи їм кістки й вимагаючи потім 
віддавати йо  му страховку в 
якості боргу, зроблений, як за
вжди в Кім Кі Дука, барвисто-
криваво й по-звірячо  му при -
вабливо. Коли в кадрі з’являється 
божевільної краси жінка, що 
представляється бандитові ма -
тір’ю, котра його колись поки
нула, стає зрозуміло: ця Пієта за
раз усім дасть перцю. Так і є: пані 
виявляється богинею помсти, 
яка змушує мерзотника пошко
дувати про всі відрубані руки, 
зламані ноги й виколоті очі.

Шкода тільки, що очільник 
журі Майкл Манн і решта арбіт -

ЄРеТиКи й ФАНАТиКи
рів ніколи доти не бачили Кім Кі 
Дукових стрічок. Інакше вони 
просто подивувались би його 
фан  тазії в царині вигадки сю
жету – не більше. Чи наділили б 
його яким-небудь спец  призом, – 
скажімо, за рекорд  ну кількість 
знарядь тортур у кадрі. Інша 
річ – 12-річної давнини його 
«Острів», пре  м’єра якого відбу
лася тут-таки, у Венеції, і на який 
доводилося викликати швид  ку. 
Сцену спро  би подвійного само
губства, в якій хлопець ковтає ри
боловецькі снасті й виймає з 
ними нутрощі, а дівчина пхає 
такі самі гачки у прямо проти

лежний отвір і витягує з ними 
свою жіночу сутність, забути важ  - 
    ко. Проте після другого-третього 
фільму азійського кіномитця  
стає нудно – його творчий задум 
схожий на тонку барвисту ма
зутну пляму, під якою нічого не
має, хоч вона й виблискує на 
сонці всіма барвами веселки.

САЄНТОЛОГІЧНІ ПАРАЛеЛІ
Звичайно, дивно віддавати го -
лов  ний приз досить банальному 
фільмові, коли в суперниках – 
шедевр Зайдля та надзвичайно 
віртуозна робота Пола Томаса 
Андерсона «Майстер». Щоправ-
 да, за «Майстра» він отримав 
«Срібного лева» як режисер, по
силивши його вагу ще й Кубком 
Вольпі (приз за найкращу актор
ську роботу) відразу двом акто
рам, які знялися в головних ро
лях, – Хоакінові Феніксу й Філіп
пові Сеймуру Гоффману. Андер
сон завжди знімає абсолютно 
вивірене, немов прораховане 
якимсь божественним калькуля
тором кіно: згадаймо «Но  чі в 
стилі бугі», «Магнолію», «На
фту». Але «Майстер» немовби 
дихає бездоганністю – настільки 
безпомилковим є тут усе, почи
наючи від будь-якого поруху 
брови актора й закінчуючи про
рахованою колірною гамою кож
ного кадру. В образі головного 
героя, «майстра» (трішки філо
софа, трішки гуру, трішки пси
холога, трішки харизматика і 
трішки ще бозна-кого) Додда 
Ланкастера багато хто впізнав 
Рональда Габбарда, засновника 
діанетики й саєнтології. Хоча по
становник відхрещується як 
може. Але достатньо поглянути 
на кругле добродушне обличчя 
Гоф  фмана та його м’яке світле 
волосся, зачесане назад за мо
дою 1950-х, щоб сумніви від
пали. Його візаві у фільмі, його 
alter ego, піддослідний кролик і 
друг, колись контужений вій
ськовий моряк Фред  ді у вико
нанні постарілого й змужнілого 
Хоакіна Фенікса, немовби зво
ротний бік Додда. Це «майстер» 
навпаки. Там, де Додд м’який, 
Фредді несамовитий, де перший 
злиться – другий німіє. Тому ці 
двоє людей виявляються пов’я -

«Золотий лев» – «Пієта»/Pieta (Південна Корея). 
Режисер: Кім Кі Дук
Кім Кі Дукові (на фото) багато років поспіль не таланило: 
запрошуючи його фільми до своїх конкурсів, найбільші сві-
тові фестивалі – Берлін, Канни, Венеція – призами кіно-
митця не балували. Щоправда, у 2004-му він таки отримав 
«Срібного ведмедя» за режисуру «Самаритянки» на Берлі-
нале й кілька другорядних призів на Мострі. Ті, хто ди-
виться всі стрічки Кім Кі Дука, вже знають його фірмовий 
стиль, улюб  лені садомазоприманки й стандартний набір 
авторських штрихів. Це завжди строкатий контекст, смачні 
пейзажі (варіант – колоритні інтер’єри), обов’язково врод-
лива жінка і чиє-небудь перевиховання. У «Пієті», пові-
ривши незнайомці, ніби вона мати, яка залишила його в 
дитинстві, жорстокий мугир змінюється майже блиска-
вично. Улюблений Кім Кі Дуків жанр – сучасна притча – є 
універсальним. У нього можна ввібгати будь-яку нісеніт-
ницю й оголосити це метафорою. Ось новоявлена матінка 
сидить у домівці «синка» і плете йому светр. Варто бути на-
сторожі: либонь, снує сіті. Ось вона виловлює в акваріумі 
єдиного приятеля персонажа – вугра – й готує з нього ве-
черю. Зрозуміло: для героїні це завиграшки – відправити 
на той світ навіть друга заради любові. І т. ін. Такими псев-
дометафорами аж кишить у всіх картинах корейського ре-
жисера, тож, переглядаючи 18-й фільм, купитися на це не-
можливо. Лишається загадка: все-таки чому саме Кім Кі Ду-
кові присудили «Золотого лева»? Може, виснажив – кіль-
кістю, а не якістю? Тобто назва фільму стала для автора 
символічною: взяв Венецію «Жалістю». А може, і справді 
«Пієта» зачарувала журі. У ній є все те, що ставить стрічку 
на здорову грань між авторським і ма  совим кіно: свій по-
черк, впізнавана поетика, витончені барви й водночас ціл-
ковита відсутність виразних характерів, усі прикмети більш 
ніж скромного трилера й відсутність бодай якоїсь глибини. 
Та що глибина – там і взагалі думок негусто. Ідеальне кіно 
для узбіччя артхаусу, щоб тим, хто забрів із мультиплексу з 
попкорном, не було нудно.
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«Срібний лев» за режисуру – 
«Майстер»/The Master (США). 
Режисер: Пол Томас Андерсон

Окрім блискучої режисури й акторської гри, 
«Майстер» – це ще й данина шани американ-
ському кіно 1950-х, коли золотий вік Голлівуда 
заворожував очі всього світу пастельними то-
нами своїх знаменитих вестернів та гічкоків-
ських трилерів. Історія кохання-дружби двох 
зовсім різних людей розгортається на тлі то-
дішніх заокеанських реалій, які ніби зійшли з 
листівок провінційної сувенірної крамниці.

Премія «Озелла» за сценарій – 
«Після травня»/Après mai (Франція). 
Режисер: Олів’є Ассаяс

Навіть «Золотий лев» Кім Кі Дуку викликав мен-
ший подив, аніж нагорода за найкращий сцена-
рій французові Ассаясу. Сюжет (те, за що, 
власне, й отримують призи творці літературних 
основ фільмів) не вражає новизною. Втім, коли є 
«Мрійники» Бертолуччі, з темою «лівих» моло-
діжних заворушень кінця 1960-х потрібно бути 
обережним. Історія кількох молодих людей, 
об’єднаних ідеєю перебудови світу в бік спра-
ведливості, трохи протвережує гарячі голови, 
упевнені, що в той період не було особистості, 
не захопленої ідеями Троцького. Але у фільмі 
Ассаяса немає ностальгії, і цим він вигідно від-
різняється від безлічі схожих стрічок на цю тему.

Кубок Вольпі за чоловічу роль – 
Філіпп Сеймур Гоффман та Хоакін Фенікс 
(«Майстер»)

Улюблений ак-
тор Пола Томаса 
Андерсона, фі-
ліпп Сеймур 
Гоффман знявся 
вже у п’ятому 
фільмі цього ре-
жисера. Він має 
дивовижну зов -
нішність – до-

бродушний здоров’як, очі якого можуть вира-
жати нараз кілька настроїв. У «Майстрі» Гофф-
ман концентрує свій талант відточення нюансів: 
його голос солодкий і холодний водночас, очі 
лагідні й жорстокі, а манери – скрадливі й залі-

зобетонні. І все це паралельно, разом, в одну се-
кунду тут і тепер. На його тлі простак фредді у 
виконанні Хоакіна фенікса – снігова людина, що 
спустилась у цей світ. Повернувшись до кіно 
після довгої перерви, фенікс немовби виплеснув 
увесь застояний у ньому запас брутальності, 
із-за якої боязко й рідко визирає колись ніжна 
душа старого моряка.

Кубок Вольпі за жіночу роль – Хадас Ярон 
(«Заповнити порожнечу»/Lemale et ha’halal, 
Ізраїль)

фільм ізраїльської 
режисерки Рами 
Бурштейн веде 
глядача у світ, ко-
трий, як здається, 
поховано десь під 
пластами часу, – 
світ хасидської гро-
мади. Але якщо із-
раїльські кінемато-
графісти до Бурш-
тейн малювали те 
середовище по-

хмурим, замішаним на мракобіссі, то вона під-
носить нам його світлим, музичним і зворушли-
вим. Досить сказати, що головний ребе тут – 
власник піджака із золотими зірками й великої 
та розлогої білої бороди, в якій ховає посмішку 
Діда Мороза. Це світ фей, добрих принців і 
шляхетних панянок. Одна з дівчат, юна Шира, 
яка змушена вийти заміж за чоловіка своєї по-
кійної сестри на вимогу батьків, раптом вияв-
ляє, що приносити жертви традиціям – легко і 
приємно.

Спецприз журі – «Рай. Віра»/Paradies: 
Glaube (Австрія – Франція – Німеччина). 
Режисер: Ульріх Зайдль

Найскандальніший фільм 69-го Венеційського 
фестивалю «Рай. Віра» знятий настільки про-
сто, що людині зовсім необізнаній він може зда-
тися затиснутим у лещата маленького бюджету, 
тому й дія відбувається переважно в інтер’єрах, і 
персонажів – кіт наплакав. Насправді ця «про-
стота» – вищий пілотаж, який дає митцеві змогу 
сказати все, що він думає про глобальні про-
блеми, лаконічною мовою ділової людини. У 
півтори години австрійський режисер умістив 
своє чітке бачення віри в Бога: віра нічим не від-
різняється від культу особи, якщо почати підпо-
рядковувати її вигаданим вимогам життя. І тоді 
виявиться, що любов до Христа – така сама, як і 
всіляка інша, з офіруванням свого тіла, часу й 
сил. А коли «об’єкт» не надто охоче приймає ці 
жертви, настає злість. Тому й періщить героїня 
розп’яття батогом, яким тільки-но шмагала 
власні плечі на знак примирення з тим, що 
Христос немовби дивиться зі свого хреста мимо, 
а не прямо їй у вічі.

зані чимось набагато міцнішим, 
аніж навіть дружба чи любов. 
Для колишнього матроса «май
стер» – бог, сама релігія, сліпа 
незбагненна віра. І цим фільм 
Андерсона прекрасно впису
ється в загальний нинішній 
тренд Мостри.

СТРУКТУРА ПеРеДУСІМ
Терренс Малік, який розчарував 
своєю новою роботою «До чу -
да», – роздумами про любов і 
про Бога на матеріалі історії ко
хання француженки російсь  кого 
походження (Ольга Куриленко) й 
американця (Бен Аффлек), а та
кож загадкового католицького 
священика, який до них зате
сався, у виконанні Ха  в’єра Бар
дема, – спробував поставити від
разу сотню запитань. Але зда
ється, що він дуже-дуже поспі
шав, тому просто взяв «Дерево 
життя», струсив його, зібрав оси
пане листя, згори посадив кра
сеня Аффлека (на щастя, не 
давши йому в кінокартині про
мовити ані слова) і збив усе в но
вий фільм. Для певності прикра
сив це величезною плавучою че
репахою – явною жертвою мон
тажу «Дерева жит  тя». Вийшло 
красиво, але сумбурно і претен
зійно. І навіть Бардем викликав у 
залі тільки сміх. Дехто із присут
ніх журналістів припустив, що 
зараз у нього в руках з’явиться 
кисневий балон замість Біблії.

Про всі фільми на малень
кому журнальному просторі роз
повісти годі. Але продуманість, 
внутрішня ідейна та художня 
структурованість Мостри цього 
року очевидна. Жодної випадко
вої стрічки, жодного прорахунку. 
Навіть ізраїльська картина «За
повнити порожнечу» Рами Бурш
тейн (Кубок Вольпі молоденькій 
Хадас Ярон), знята з якоюсь до -
історичною, долю  м’єрівською 
прос  тотою, що викликала тим са
мим чимало нарікань, виявилася 
більш ніж вдало вписаною в за
гальне тло фестивалю своєю на
ївною вічною проблемою – ме -
тан  нями дівчини між вірністю 
хасидським традиціям та юною 
чуттєвістю, що народжується. 
Глядачі бурчали під час пере
гляду, але жодна людина не 
пішла. Загадка? Ні, просто мис
тецтво не зносить зайвих слів та 
випадкових жестів. Тому так і діс
талося обожнюваному кінома
нами Малікові – сумбур замість 
кіно виходить із моди. 
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17–21 вересня
чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях «Є»

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

|| Київ (вул. Лисенка, 3):
17 вересня, 18:00 – презентація книжки Михайла Пантича «Якщо це 
любов» 
(видавництво «Темпора»).
18 вересня, 15:00 – прес-конференція кінофестивалю «Кіномедіа».
18 вересня, 18:00 – літературні читання Маріанни Кіяновської та Богдани 
Матіяш.
20 вересня, 15:00 –  презентація книги Юрія Винничука «Танґо смерті» 
(видавництво «Фоліо»).
20 вересня, 18:00 – виступ-презентація Вірляни Ткач «Мистецька група 
«Яра»: перетворюємо поезію на театр» (спільно з Програмою імені 
Фулбрайта в Україні).

|| Київ (вул. Спаська, 5):
19 вересня, 18:00 – презентація книжки Володимира Даниленка «Тіні в 
маєтку Тарновських» (видавництво «Піраміда»).

|| Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 31):
17 вересня, 18:00, 5-й поверх – відкриття виставки малярства та графіки 
Романи Романишин.
18 вересня, 18:00, 4-й поверх – презентація книжки Александра Ґранаха 
«Ось іде людина» («Видавництво Жупанського») за участю перекладача 
Галини Петросаняк і перегляд документального фільму Da geht ein 
Mensch (німецькою мовою) за участю режисера Анґеліки Віттліх.
20 вересня, 18:00, 4-й поверх – «Важливі книжки»: огляд новинок 
Книгарні «Є».
21 вересня, 19:00, 4-й поверх – джаз-клуб: перегляд концерту гітариста 
Веса Монтгомері.

|| Вінниця (вул. Соборна, 89):
19 вересня, 18:00 – літературна дискусія «книгОгляд»: «Телефонуй мені, 
Ярославе Мельник...».
21 вересня, 17:00 – презентація книжки Дзвінки Матіяш «Істор� про 
троянди, дощ і сіль» (видавництво «Темпора»).

|| Харків (вул. Сумська, 3):
17 вересня, 18:30 – літературний вечір, присвячений 45-річчю від дня 
смерті Павла Тичини. 
18 вересня, 19:00 – політологічний брифінг «If i were a politiciаn...». 
Модератор Наталя Александрова.
19 вересня, 18:00 – вечір кіно із фестивалем «Кіномедіа». Перегляд 
стрічок–переможців кінофестивалю за останні два роки.
20 вересня, 18:00 – презентація поетичної антолог� «Степ» 
(видавництво «Піраміда»).
21 вересня, 18:00 – презентація книжки Юрія Винничука «Танго смерті» 
(видавництво «Фоліо»).

|| Тернопіль (вул. Валова, 7-9):
17 вересня, 18:00 – літературний вечір за участю Тарса Федюка.
20 вересня, 18:30 – презентація книжки Надійки Гербіш «Теплі істор� до 
кави» .
21 вересня, 18:00 – презентація книги Василя Хитрука «Золота Булава. 
Духовний Код Трипілля, України і Європи».



Ч
асом виникає вра
ження, що нині 
творці аж надто за-
хоплюються культом 

індивідуальності, шука
ючи нестандартні способи 
вираження думок, фанта
зій і водночас забуваючи 
про потреби споглядаль
ників. За такого підходу 
превалює форма, зали
шаючи позаду зміст, 
контекст, естетику. По
лотна художників, які 
послуговуються нетипо
вими техніками і матеріа
лами, часто дещо кітчеві, 
нерідко є копіями шедев

рів світового живопису, але 
їх цінують саме за оригіналь

ність висвітлення ідеї. Звісно, 
буває, що образ, над яким 

працює митець, пов’язаний 
із матеріалом, із якого він 
безпосередньо твориться, чи 
навпаки. Приміром, у бра
зильського художника Віка 
Муніза є серія портретів «Цу

крові діти», виконаних із цу
кру на чорному папері. Переду
мовою появи цих картин стала 
зустріч із групою дітей на од
ному з Карибських островів, які 
працювали на тростинних 
плантаціях.

ІЗ ВОГНЮ НА ПОЛОТНО
Свого часу всесвітньо відомий 
французький художник Ів 
Кляйн створював вогняні кар
тини, випалюючи зображення 
на картоні, котрий підносив 
до газового пальника. Нині 
Стівен Спазук уже понад де
сять років малює вогнем і са
жею. Така ідея зі сну худож
ника втілилася в реальне 
життя й виявилася доволі 

успішною. «Ця техніка дає 
змогу використовувати вогонь 
свічки чи пальника як пензель 
для створення моїх картин зі 
слідів сажі», – каже митець. 
Спочатку Спазук задимлює по
лотно, після цього пензлем 
прибирає кіптяву. В результаті 
створюються чорно-білі пор
трети, що нагадують старі світ
лини, картини, на тлі об’єктів 
котрих відбивається танок 
диму свічки. Інколи Стівену не 
потрібні й пензлі, цілком до
статньо прикласти щось, при
міром руку чи квітку, до кіп
тяви, як воно відразу ж проек
тується на полотно.

Художник Роб Тарбелл на
вчився, за його словами, «керу
вати димом», коли підпалює 
сміття під полотном. У такий 
спосіб дим вимальовує потрібні 
зображення. 

Китайський митець Цай Ґо
цян створив серію порохових 
портретів 27 українських шах
тарів «Пам’ятники на плечах», 
надихнувшись відвідуванням 
шахт Донбасу. 

НеПОТРІБНе ВиЯВЛЯЄТьСЯ 
ПОТРІБНиМ
Те, з чим затяті поціновувачі 
чистоти змушені часто боро
тися, допомагає художникам 
створювати креативні роботи. 
Так з’явилися пилові графіті – 
вимальовування зображень на 
якійсь поверхні шляхом очи
щення її від бруду. Америка
нець Скотт Вейд переносить 
свої фантазії на брудне скло 
автомобілів. Із грязюки й 
пилу постають пейзажі, ре
продукції шедеврів світового 
живопису, карикатури. Що
правда, такі творіння недовго

Палітра  
непередбачуваності
Тиждень пропонує добірку оригінальних 
технік і матеріалів, котрими послуговуються 
сучасні митці

Автор: 
Дарина 
Фіалко

Портрет Джимі 
Гендрікса 
з касетної 
плівки у 
виконанні 
Еріки Іріс

Димний 
живопис Роба 

Тарбелла
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вічні, позаяк доживають до 
першого дощу.

Митець зі США Еллісон 
Кортсон висипає зібраний пил 
на полотно, готуючи в такий 
спосіб монохромне пилове тло, 
на якому яскравими фарбами 
малює стрижневі композиційні 
елементи картини. 

У когось геніальні ідеї наро
джуються після тривалого моз
кового штурму, комусь достат
ньо випадку долі, як ось бри
танцеві Яну Беррі, котрий, роз
глядаючи старі джинси, зрозу
мів, що їх не варто викидати, 
тим паче що з ними пов’язано 
чимало спогадів. Відтоді його 
джинси переживають своєрідну 

реінкарнацію: з їхніх клапти
ків він творить картини, де
які з яких нагадують ко
мікси. Різноманіття відтінків 
джинсів дає художникові 
змогу передавати світло й 
тінь. Випадок допоміг і 
Марку Евансу, який 1999 
року, вичищаючи шкіряну 
куртку, зрозумів, що на 
цьому матеріалі можна ство
рювати малюнки, вишкрябу
ючи їх гострим предметом. 
Те, як працює Марк, нагадує 
гратаж – техніку живопису, 
коли на залитому тушшю па
пері (картоні) вишкрябують 
зображення.  Не менш вигад
ливий Кліфф Мейнард ро
бить мозаїчні зображення з 

недокурених цигарок із мариху
аною. Саме з таких недопалків у 
доробку митця з’явилися пор
трети Джима Моррісона, Боба 
Марлі, Джона Леннона, Снуп 
Дога. 

Цікавою є техніка вико
нання та матеріал у Марка Хаїс
мана, який «виліплює» кар
тини коричневим скотчем, ви
кладаючи його шарами в пев
ному порядку на склі.

З-під молотка Маркуса Ле
віна «вибиваються» картини. 
Художник своєрідно оцінює свої 
творіння – приблизно долар за 
один забитий гвіздок, а кількість 
цвяхів у його полотнах сягає ти
сяч. Подружжя Памела Кампа

нья і Томас Шайдербауер 
не забивають гвіздків, од
нак поєднують їх із нит
ками. В результаті поста
ють «копії» старих світлин.

Зак Фрімен створює 
портрети з брухту, зна
йдених речей, приклею
ючи їх на дерев’яну по
верхню. Ґудзики, значки, 
пластмасовий мотлох у 
його руках перетворю
ються на картини. Мері 
Еллен, зібравши понад 10 
000 різнокольорових ко
рок, зробила з них авто
портрет. До подібної тех
ніки вдається мисткиня 
Джейн Перкінс, яка нази
ває себе римейкером, 

оскільки «надихається знайде
ними об’єктами й створює з 
них щось нове». Художниця 
поєднує в картинах мушлі, на
мистини, ґудзики, бісер, гачки 
тощо. Джейн підтримала «ак
цію» зі створення митцями з 
різних країн портретів Єлиза
вети ІІ й відтворила королеву 
Великої Британії із різнобарв
них намистин і ґудзиків.  

ВІЗУАЛьНА ІЛЮЗІЯ
Вперше побачивши знімки ро
біт художника Крейґа Алана, 
здається, що обличчя Елвіса 
Преслі, Мерилін Монро, Одрі 
Хепберн створила маса людей, 
що вишикувались за заданою 

митцем схемою. З’ясувалося, що 
зображення справді витворені з 
людей, однак із їхніх неживих 
фігурок.

Свій шлях у сучасному кре
ативному мистецтві знайшла 
Еріка Іріс. Її творчість вибуду
вана на асоціаціях. Напри
клад, матеріалом для портре
тів музикантів стала касетна 
плівка, композиторів – ноти. 
«Я подивилася на кучері касет
ної плівки – і вони нагадали 
мені шалене волосся Джимі 
Гендрікса. Тоді я створила пер
ший портрет», – зазначає 
мисткиня. Надихалася Еріка 
творчістю таких художників, 
як Кен Нолтон і Вік Муніз. 
Перший із них виконує пор

Вік Муніз 
прославився 
завдяки 
картинам із 
сміття

Скотт Вейд  
прикрашає брудне 
скло автомобілів 

Ян Беррі 
використовує 
джинси не за 
призначенням
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трети з мушель, мотків ниток, 
клавіш клавіатури, маленьких 
автівок-іграшок. Другий тво
рить полотна з пазлів, вирізок 
із журналів, сміття, ниток, 
дротів, землі, цукру, шоколаду. 
Творіння Віка Муніза кожен 
бачить по-своєму. До при
кладу, малюнок, створений 
дротом, хтось сприйме як гра
фіку, виконану олівцем. Муніз 
зізнається, що навмисне нама
гається створити щось таке, що 
можна інтерпретувати по-
різному: «Я зазвичай працюю 
з найнижчим рівнем візуаль
ної ілюзії. І річ не в тім, щоб 
обманути когось, а щоб лю
дина зрозуміла, наскільки 
сильні її переконання і на
скільки вона хоче, щоб її ошу
кали». 

У ПОЛОНІ ОКСЮМОРОНІВ
Природна неприродність, по
при парадоксальність, вигля
дає цілком естетично. Так, ху
дожник Алешандре Фарту на
дає нові обличчя старим бу
динкам Лондона, Нью-Йорка, 
Москви, італійських і порту
гальських міст у прямому 
сенсі цих слів, утворюючи на 
їхніх стінах портрети за допо
могою міні-вибухів. А амери
канський митець Андрес Ама
дор може зробити так, що на 
піску «проростуть» квіти: він 
перетворює пляжі на арт-
об’єкти, встилаючи їх масш
табними рослинними та гео
метричними орнаментами. 
Така творчість має свої пере
ваги й недоліки: з одного боку, 
він має вдосталь місця для 
шедеврів з піску, а з іншого – 
такі картини існують до пер
шого контакту з водою. Віддає 
свої творіння на поталу мор
ським хвилям і Ґунілла Клін
берґ. Вона також «мережить» 
пляжі, використовуючи для 
цього трактор, валик якого 
має певний візерунок. Нато
мість художнику Аркадію 
Кіму якось вдалося «пробу
дити» Центральний парк 
культури ім. М. Горького в Мо
скві, зібравши найбільшу у 
світі мозаїку із приблизно од
ного мільйона кавових зерен. 
Відтак його «Пробудження» 
потрапило до Книги рекордів 
Гіннеса. До слова, кава не 
лише дарує насолоду й нади
хає п’янким ароматом, а й слу
жить альтернативою фарбі – 

таку авторську живописну тех
ніку представляє Карен Еланд. 

Українські митці також 
експериментують із техні
ками й матеріалами. Примі
ром, Олександр Саєнко ство
рював картини з соломи, де
які його роботи налічують 
приблизно 20 тисяч соломи
нок. Зараз його справу продо
вжує донька Ніна Саєнко. Во
лодимир Бахтов малює вог

Крейґ Алан 
створює 

портрети з 
фігурок людей

Карен Еланд 
замінила 
фарбу кавою

Вибухове 
мистецтво 
Алешандре фарту

нем. Є художники, які тво
рять тополиним пухом, зер
ном, квітами, риб’ячими кіст
ками. Всі ці митці, заміню
ючи палітру фарб непередба
чуваними ідеями, техніками, 
матеріалами творення тих чи 
інших образів, спонукають 
нас позбавитися стереотипів і 
озирнутися довкола, усвідо
мивши, що все необхідне пе
ребуває поруч. 
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СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА 
Міністра культури і національної спадщини 

Республіки Польща

GAUDE POLONIA
національний центр культури у варша

ві оголошує конкурс на отримання півріч
ної стипендії у польщі в рамках стипендіаль
ної програми міністра культури і національ
ної спадщини республіки польща Gaude 
Polonia. програма Gaude Polonia призначе
на для молодих митців і перекладачів поль
ської літератури з країн центральносхідної 
європи. 

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

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

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

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

• Національного Центру Культури у Варшаві:
http://www.nck.pl 
• Польського Інституту у Києві: 
http://www.polinst.kiev.ua
• у польських дипломатичних представни
цтвах в україні та в національному центрі 
культури у варшаві: (+48 22) 2100121 або 
(+48 22) 2100101.

ОРганізаційні пОлОження пРОгРами 

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

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

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

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

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

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

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

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

· обґрунтування участі в програмі Gaude Polonia.

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

Заяви кандидатів:
кандидати на отримання стипендії Gaude 
Polonia повинні надсилати свої заяви за посе
редництва польської дипломатичної установи: 
польський інститут у києві: 01030 київ, 
вул. б. хмельницького, 29/17,  
тел. (044) 2880304, 2781601, 2783065, 
факс 2880286; 
одночасно копії заяв можна надіслати до наці
онального центру культури у варшаві: 
факс (+48 22) 210-00-01, 
e-mail: bogumila.berdychowska@nck.pl 

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

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

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



Автор:  
Олена 

Максименко

«Париж як він є»
Креативний простір «Часо-
пис», літня естрада «Ракуш-
ка», кафе-ресторан «Купі-
дон» (Київ, вул. Льва Толсто-
го, 3; Маріїнський парк; вул. 
Пушкінська, 1–3/5)
Мистецьке дійство, що відбуваєть-
ся другий рік поспіль, присвяче-
не сьогоденню французької столи-
ці. У програмі зустрічі з письменни-
ком філіппом Меєром і дослідни-
ком поп-музики та західної культу-
ри XX століття Крістіаном Маркаде, 

концерт молодої співачки 
Заза фурньє (на фото), 
покази кінострічок. Це, 
зокрема, музичний фільм 
«френч канкан» (1954), 
комедія «Донома», до-
кументальна картина 
«Crazy horse» (2011), дра-
матична комедія «400 
ударів» (1959).

Piano Magic
Єврейський культурний центр 
Beit Grand
(Одеса, вул. Ніжинська, 77/79)
Творчість британського гурту вклю-
чає різноманітні музичні напрями 
– построк, дарк-вейв, ембієнт-поп, 
інді-рок, постпанк та ін. Колектив 
полюбляє експериментувати, до-
повнюючи звучання «чарівного пі-
аніно» шелестом, шепотом, зітхан-
нями. Особливий настрій створю-
ють незвичайні тексти-верлібри лі-
дера гурту Ґлена Джонсона й тен-
дітний голос Ан-
жель Давід-Ґію. Від 
часу свого засну-
вання в 1996 році 
Piano Magic випус-
тив 11 студійних пла-
тівок та близько двох 
десятків синглів. До 
України він приїде 
вперше.

Анонси

Масштабний проект британця Цадока 
Бен-Девіда і розмаїття сучасної 
української скульптури під одним дахом 

птора Цадока Бен-Девіда. Останній у межах свого 
проекту представлятиме три роботи: «Чорні 
квіти», «Чорне поле» та «Еволюція і теорія». Гра 
романтики і дійсності в науці, втрата зв’язку лю
дини з Землею, пошук меж між живим і нежи
вим, справжнім і штучним – ці та чимало інших 

В
еликий скульптурний салон може претен
дувати на звання мистецької події сезону. 
Адже публіка матиме нагоду не лише оці
нити доробок близько 50 провідних україн

ських художників, а й ознайомитися з непро
стими «Простими лініями» британського скуль

15 вересня, 21:00 17–23 вереснявід 14 вересня
«Погляд у безмежність»
Галерея «Мистецька збірка»
(Київ, вул. Терещенків- 
ська, 13)
Іван Марчук – найбільш титуло-
ваний художник України, лауреат 
Шевченківської премії, єдиний наш 
співвітчизник у всесвітньому рей-
тинзі 100 геніїв сучасності. «Погляд 
у безмежність» – це новий, 10-й 
цикл його робіт, що цілком відріз-
няється від попередніх. Унікаль-
ний стиль виконання сам автор на-

зиває абстрактним сюр-
реалізмом. Містична се-
рія картин відкриває гля-
дачам інший світ, «п’ятий 
вимір» реальності. «Мене 
підняли дуже високо, і го-
ловою я пробив небо. Там 
побачив фантастичні кар-
тини», – розповідає па-
тріарх українського аван-
гарду.

У полі непростих ліній
ВиСТАВКА
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21–29 вересня
Гогольfest
Завод металоконструкцій на 
Видубичах
(Київ, вул. Інженерна 7в)
V Київський міжнародний фестиваль 
сучасного мистецтва готує мультидис-
циплінарну програму, що включати-
ме театральну, музичну, візуальну та 
кінематографічну складові. Під час 
відкриття імпрези покажуть стрічку 
«Земля» Олександра Довженка в му-
зичному супроводі гурту «ДахаБра-
ха». Спеціальний арт-проект із мо-
нументальними інсталяціями укра-

їнських художників го-
тує Павло Гудімов. Буде 
представлено Програму 
Нової музики з участю ле-
гендарної піаністки Мар-
ґарет Лонґ Тан (на фото), 
ансамблів Nostri Temporis 
та Senza Sforzando, Юрія 
Яремчука й Дмитра Ра-
дзецького та ін.

20 вересня, 19:0019–23 вересня

мотивів промовляють до глядача. 17 тисяч виго
товлених і розфарбованих вручну металевих кві
тів інсталяції «Чорне поле» автор створив під 
впливом ілюстрацій з енциклопедій Вікторіан
ської доби, книг із європейських монастирів і му
сульманських медичних трактатів, ботанічних 
малюнків майстрів Північного Ренесансу. А ін
сталяція «Чорні квіти» – це метафора людського 
життєвого досвіду, у вужчому сенсі – спроба пое
тизувати наукові дослідження. Загравання з нау
кою Бен-Девід продовжує й у роботі «Еволюція та 
теорія», сформованій із 250 вирізаних із алюмі
нію чорних скульптур (на фото). 

Митець, що вже став класиком скульптури, 
вкотре доводить суб’єктивність людського сприй
няття. Як і знаменитий сад каменів у буддій
ському храмі Реан-цзи, деякі роботи Цадока ма
ють властивість змінювати своє емоційне напов
нення залежно від точки споглядання, що поро
джує своєрідний діалог-гру із глядачем. Твори 
Бен-Девіда вражають не лише концепцією, а й 
масштабністю. Зокрема, загальна площа «Про
стих ліній» сягає 600 м2 виставкового простору. 

Традиція Великого скульптурного салону на
лічує шість років, у межах цієї події в Україні вже 
експонували скульптури Генрі Мура, Пабло Пі
кассо, Огюста Родена, Сальвадора Далі, також 
були здійснені подорожі в минуле, в добу бронзи 
та Середньовіччя, представлені шедеври Олек
сандра Архипенка й Івана Георгія Пінзеля. Цього 
разу Україну представлять проекти Олександра і 
Тамари Бабак «Каберне», «Ти тут тепер» Миколи 
Малишка, «Майстерні» Олександра Сухоліта, 
«Самурай і миша» Івана Гамольського й Олексан
дра Моргацького тощо.   

Великий скульптурний салон, «Мис-
тецький Арсенал» (Київ, вул. Лаврська, 

10–12) від 13 до 29 вересня

Placebo
Палац спорту
(Київ, пл. Спортивна, 1)
Один із найвідоміших представни-
ків альтернативного року вкотре 
виступить у Києві. Гурт Placebo ві-
домий у світі своєю похмурою лі-
рикою та незабутнім тембром го-
лосу соліста Браяна Молко. Улю-
бленими стали його хіти «Every 
You Every Me», «Pure Morning», 
«Meds» та «Bright Lights». Вос-
таннє британці відвідували Укра-
їну два роки тому під час світово-
го турне на підтрим-
ку свого альбому 
«Battle For The Sun 
Since». Зараз музи-
канти записують сьо-
му платівку, тож ціл-
ком можливо, що під 
час київського кон-
церту презентувати-
муть нові композиції.

Дні турецького кіно
Кінотеатр «Київ» 
(Київ, вул. Велика Васильків-
ська, 19)
До фестивальної добірки ввійшло 
п’ять найновіших кінофільмів різ-
них жанрів від турецьких режисе-
рів. Стрічка «Ніч мовчання» (на 
фото) торкається проблеми шлюбів 
за розрахунком, а драма «Народ 
мого діда» – складних історичних 
моментів між Грецією і Туреччиною. 
Бойовик «Лабіринт» – це історія 
невеликої групи офіцерів розвід-
ки, що намагаються вберегти Стам-
бул від терактів, а драма «Джан» 

– паралельні сюжети про 
пару, що не може мати 
дітей, та матір-одиначку. 
У чорній комедії «Звіль-
нення останнього пунк-
ту» головні ролі зіграли 
шість найвідоміших ак-
трис країни.

КНижКи
Юрій Шевельов. «Нарис сучасної україн-
ської літературної мови та інші лінгвіс-
тичні студії (1947–1953)»
До цієї книжки ввійшли праці з історії і теорії 
української мови, написані в західноєвропей
ський період – визначальний у професійній ді
яльності Шевельова. Крім того, видання міс
тить рецензії на мовознавчі праці інших авто
рів, публіковані в паризькому журналі «Украї
на». Стислість і доступність викладу дивовиж
ним чином поєднано з повнотою і науковістю. 
В нашій країні ці матеріали перевидано вперше.

Віктор Домонтович. «Самотній мандрів-
ник простує по самотній дорозі»
Віктор Петров-Домонтович – одна з найзагадко
віших постатей українського модернізму. Саме 
він започаткував у вітчизняному письменстві 
жанр романізованої біографії (Франциска Ас
сізького, Пантелеймона Куліша, ван Гога, Ґете та 
інших). Як і в решті своїх текстів, прозаїк висту
пає тут інтелектуалом і добрим стилістом, а та
кож утілює власну тезу про те, що «кожна люди
на, пишучи про інших, пише тільки про себе».

Літературна Дефіляда. «Сучасна україн-
ська критика про сучасну українську лі-
тературу»
У виданні зібрано 20 статей про 20 популярних 
вітчизняних письменників – поетів і прозаїків, 
старших і молодших, «скандальних» і не дуже, 
тих, хто з нами, і тих, хто останніми роками ві
дійшов. Автори статей – відомі критики, часто 
не менш самодостатні, ніж письменники, про 
яких вони ведуть мову. Подаючи певний взі
рець того, як писати про літератора, ця книжка, 
схоже, висвітлює рівень не лише белетристики, 
а й критики в Україні.
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ПРОСТО 
фАНТАСТИКА. 
Безпілотні 
авто вже є 
реальністю 
й наїздили 
сотні тисяч 
кілометрів

Дивись,
я не 

тримаюсь 
за кермо!

Автомобільні технології: машини 
без водіїв обіцяють зменшити 

кількість ДТП та заторів і докорінно 
змінити транспортну систему

У середньому на нашій пла  -
неті в дорожньо-транс -
портних пригодах щомі
сяця гине 108 тис. осіб, і 

показники смертності постійно 
зростають. За прогнозом ВООЗ, 
якщо зберігатиметься наявна 
тенденція, то до 2020 року циф
 ра перевищить позначку 150 
тис. за місяць, адже завдяки 
збільшенню автопарку в краї
нах, що розвиваються, кількість 
засобів пересування на шляхах 
земної кулі зросте від при
близно 1 млрд на 2010 рік до 2 
млрд на 2020-й. Кількість по
тенційних жертв зменшиться 
завдяки повітряним подушкам, 
якими оснащуватимуть дедалі 
більше машин і які після пасків 
безпеки стали найважливішим 
у автомобільних технологіях 
пристосуванням для порятунку 
життя. Але зараз на обрії з’я -
вилася куди радикальніша ідея, 
яка допоможе зробити тран
спорт безпечнішим. Приблизно 
90% ДТП спричиняє людський 
фактор. Теоретично можна 
спроектувати самокеровані ав
тівки, і тоді смертність на доро
гах різко зменшиться.

Окрім мінімізації такого ри
зику, машини на «автопілоті» 
мали б іще й інші переваги. Во  ни 
могли б узгоджувати маршрути 
між собою і пересуватися тіс

ними групами, що покращи  ло б 
пропускну спроможність авто
шляхів, зменшило б транспортні 
затори й дало шанси економити 
пальне. До того ж вони могли б 
паркуватися самі після висадки 
пасажирів. Це навіть, не виклю
чено, відкрило б нову еру кар-
пулу (спільного використання 
автомобілів): автівки вирушали 
б на вимогу до тих, кому вони по
трібні, замість чекати більшу 
частину дня на узбіччі. І, звісно, 
це пособило б зняти наванта
ження від процесу водіння: за
мість сидіти за кермом, водій пе
ретворюється на пасажира й, 
коли хоче, читає, блукає інтерне
том або й просто дрімає.

Це схоже на наукову фантас
тику, але багато технологій, по
трібних для перетворення зви
чайних транспортних засобів на 
машини з автопілотом, уже іс
нують. І справді, майже всі ав
товиробники розробляють сен
сори, системи контролю та інше 
обладнання, яке фактично ро
бить автомобілі автономними 
роботами. Навіть сьогодні їх 
прототипи вже їздять дорогами.

Тіло Кословскі, аналітик 
маркетингової компанії Gartner, 
прогнозує, що такі машини 
з’являться в продажу вже за ві
сім років. На думку Еріка Ку
лінґа, старшого дизайнера сис

тем допомоги водієві у швед
ській автомобільній компанії 
Volvo, на це знадобиться при
наймні одне десятиліття. Та хоч 
би скільки часу це зайняло, пе
рехід буде плавним. Появі ціл
ком автономних машин переду
ватимуть автомобілі, в яких во
дії за кермом поетапно поступа
тимуться більшою і більшою 
кількістю функцій автопілотові. 
Власники автівок із найновіши
 ми допоміжними системами во
діння цей перехід уже почали. 

ПОРУЧ, ЗА РОГОМ
Від кінця 1990-х деякі автомобілі 
мають опцію адаптивного круїз-
контролю, що використовує ра
дар для стеження за розміщен
ням транспорту попереду й додає 
газу або пригальмовує автома
тично. Найбільший автовироб
ник Америки компанія Gene  ral 
Motors працює над опцією супер-
круїз, що автоматично керує ма
шиною в повільному потоці, орі
єнтуючись на дорожню розмітку 
й уникаючи інших автомобілів. 
Про це розповів Джеремі Селін
джер із GM, котрий якраз і очо
лює команду творців описаної 
технології. Другий за величиною 
американський автовиробник 
Ford працює над чимось поді
бним. Технологія називається 
Traffic Jam Assist – помічник у за
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ОБЛАДНАННЯ АВТІВКи 
СиСТеМОЮ АВТОНОМНОГО 
КОНТРОЛЮ Не ОБОВ’ЯЗКОВО 
ОЗНАЧАТиМе РІЗКе 
ПІДВищеННЯ ЦІНи НА Неї

торах. BMW планує запустити 
наступного року виробництво 
компактного електромобіля і3, 
який матиме ту саму функцію. За 
словами представника BMW 
Ральфа Губера, така машина ко
штуватиме менш ніж €40 тис. 
($50 тис.).

Автономне керування в по
вільному потоці – це логічне по
єднання адаптивного круїз-
контролю й системи утримання 
автомобіля на зайнятій смузі 
руху, які вже наявні в деяких 
транспортних засобах і або по
переджають водія, що автомо
біль з’їжджає з вибраної смуги, 
або коригують керування, щоб 
його там утримати. Крім того, в 
дедалі більшій кількості моде
лей запропоновано опцію авто
матичного паркування. Корот-
 ше кажучи, роботу водія по 
шматочку перебирає на себе ав
томатика. Селінджер твердить, 
що промисловість випускатиме 
цілком автономні машини.

Обладнання автівки систе
мою автономного контролю не 
обов’язково означатиме різке 
підвищення ціни. Додаткові за
трати повинні вписатися в суму, 
що приблизно дорівнює $3 тис., 
вважає Кулінґ. Є всі підстави вва
жати, що водії готові платити за 
додаткові «фішки», які покращу
ють безпеку та комфорт. Напри

клад, Volvo уже продає попу
лярну опцію допомоги в керу
ванні під назвою City Safety («Без
пека в місті») за ціною близько 
$2 тис. Ця система автоматично 
вмикає гальмування, якщо ла
зерний конт  роль відстані або ка
мера виявляє по ходу автомобіля 
інший транспорт чи пішохода. 
City Safety може повністю відвер
нути зіткнення на швидкостях до 
30 км/год і послабити силу удару 
під час стрімкішого руху. Схожа 
система гальмування на автомо
білях Mercedes-Benz уже змен
шила кількість звернень за стра
ховими виплатами через тілесні 
ушкодження приблизно на одну 
шосту (за даними американської 
аналітичної групи Highway Loss 
Data Institute, яка здійснює оці
нювання збитків на автошляхах).

Поступово системи адап
тивного круїз-контролю, авто
матичного паркування та галь
мування вдосконалюються й 
поширюються. Від них рукою 
подати до повністю автоном
ного керування автомобілем. 
Прототипи таких машин уже 
виїжджають із тестових май
данчиків на справжні дороги. 
Торік автівка-робот BMW виру
шила на звичайній швидкості з 
Мюнхена, «столиці» цього ав
товиробника, до Нюрнберга 
(приблизно 170 км на північ). 
Щоправда, про всяк випадок за 
кермом сидів професійний во
дій. Audi, котра нині входить до 
складу Volkswagen Group, два 
роки тому спричинила сенса
цію, пославши свій роботизова
ний TTS Coupe на тест-драйв 
гірською дорогою (з твердим і 
ґрунтовим покриттям) на горі 

Пайкс-Пік у штаті Колорадо. 
Машина пройшла всі 156 пово
ротів 20-кілометровим серпан
тином без водія. Модифікація 
електронної «начинки» за учас  -
 тю фахівців-робототех  ніків зі 
Стенфордського університету 
дала змогу TTS Coupe подолати 
дистанцію на такій самій швид
кості, яку в середньому розви
ває автомобіль із людиною за 

кермом. Керівник дослідної ла
бораторії компанії Volkswagen 
(Silicon Valley Electronics Re -
search Lab) Пітер Оль розповів, 
що його команда навіть запро
грамувала машину (яку охрес
тили «Шеллі») на керований 
занос на крутих поворотах – 
прийом, відомий під назвою 
«дрифт». А нещодавно цей са
мий автомобіль на автопілоті 
впорався з гоночною трасою на 
швидкості 190 км/год.

Змусити машину їхати від
критою дорогою, уникаючи зі
ткнень з іншими, – це одне. А 
зробити так, щоб вона сама про
йшла весь маршрут від початку 
до кінця включно з проїздом пе
рехресть різної конфігурації, зо
крема й рухом по колу, адек
ватно реагуючи на пішохідні пе
реходи та об’їжджаючи пере
шкоди на трасі, – це вже наба
гато важче завдання. Виготов
лення такого автомобіля кош-   
туватиме приблизно $1 млн 
включно із програмним забезпе
ченням та роботою дизайнерів. 
Так вважає Джонатан Спрінкл, 
один із керівників американ  сь -
ко-австралійської команди, що 
виставила безпілотник на пере
гони 2007 DARPA Urban Chal -
lenge – змагання роботизованих 
машин, організовані агент    ством 
передових оборонних розробок 
Пентагону (DARPA) в умовах, на
ближених до транспортних у ре
альному міському середовищі. 
Позаяк сучасні двигуни, ходова 
частина та гальма вже й так ке
руються за допомогою елект -
рон  них сигналів, додаткових 
механічних частин потрібно на 
диво небагато.

Що насправді необхідне – це 
додатковий комплект датчиків 
для кращого орієнтування ма
шини в навколишній ситуації. 
Просторова локалізація близь
ких об’єктів, країв проїзної час
тини, шляхової розмітки, роз
пізнавання дорожніх знаків і 
сигналів світлофора, виявлення 
пішоходів відбувається за допо
могою одночасного викорис
тання камер, радарів і лідарів 
(які працюють за принципом 
радара, але замість радіохвиль 
використовують світлові ім
пульси). Ультразвукові детек
тори допомагають точніше ло
калізувати об’єкти на близькій 
дистанції – наприклад під час 
паркування. Гіроскопи, акселе
рометри й альтиметри забезпе
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чують точніше визначення міс
цезнаходження, ніж за викорис
тання лише супутникових сис
тем навігації GPS. Експеримен
тальне авто з такою «начин
кою» може обійтися в $200 тис., 
каже Спрінкл.

Компанія Google витратила 
приблизно стільки само на об
ладнання кільканадцяти робо -
тів-машин на базі американ
ських, німецьких та японських 
автомобілів. Згодом потрібно 
буде менше датчиків, і вони бу
дуть дешевшими. Але Google та 
інші дослідники все ще працю
ють над тим, як поєднати по
кази численних сенсорів і ви
значити, котрі найкраще нада
ються для конкретних умов, 
як-от рух у темну пору доби чи 
під час сильної зливи. На сьо
годні автопарк інтернет-гіганта 
в сукупності накрутив на спідо
метрі майже 500 тис. км у ре
жимі автопілота як на тестових 
майданчиках, так і на автотра
сах загального користування, 
зокрема й на Ломбард-стрит у 
Сан-Франциско – одній із най
складніших доріг у США, з ве
ликою кількістю поворотів та 
значним перепадом висоти.

КОМП’ЮТеРи ЗА КеРМОМ
Коли датчики й активатори на 
місці, створення безпілотного 
автомобіля зводиться переваж-
 но до проблеми програмного за
безпечення. Google має свій під
хід у вирішенні цього завдання: 
водій їде за заданим маршрутом 
з усіма ввімкненими датчи
ками. Це дає змогу скласти де
тальну тривимірну карту таких 
об’єктів на трасі, як дорожні 
знаки, огородження та шляхо
проводи. Про це розповів Ен
тоні Левандовскі, керівник про
екту Google із розробки безпі
лотних автомобілів. Тоді після 
ввімкнення режиму автономно-
 го керування (з «космічни  ми» 
звуковими ефектами) програма 
здатна доволі точно спрогнозу
вати небезпечні ситуації. На
приклад, міст на тіньовому боці 
вологої долини може бути вкри
тий ожеледдю до полудня, якщо 
нічна температура опускається 
нижче зазначеної позначки. 
Щоразу, коли авто проходить 
певним маршрутом, во  но зби
рає нові дані. Крім того, ґуґлів
ський софт накопичує інформа
цію про обмеження швид  кості  
й статистику ДТП. Оскільки 

вмонтовані в дах датчики мо
жуть «дивитися» вусібіч, то ґу
ґломобіль повинен краще сте
жити за дорожньою обстанов
кою, ніж звичайний водій.

Проте єдина сфера, де люди 
ще зберігають очевидну пере
вагу, – це визначення складу або 
ваги об’єктів на дорозі. «Безпі
лотний автомобіль не вміє від
різнити шматок матраца, ска
жімо, від бруска металу на проїз
ній частині, тож, не виключено, 
загальмує різкіше, ніж це необ
хідно», – каже Себастьян Трун, 
фахівець-робото  тех  нік зі Стен
фордського університету, який 
керував розробкою ґуґломобілів. 
Аналогічно, опале листя або за
мети снігу можуть спричинити 
помилку у визначенні безпілот
ним авто, де саме починається 
узбіччя дороги.

Утім, що довший автопробіг 
безпілотних машин, то більше 
знаходиться рішень. Для оцін-
 ки небезпеки, яку може стано
вити об’єкт на дорозі, про
грамне забезпечення Google 
бере до уваги поведінку інших 
транспортних засобів. Якщо ін -

ші машини не обминають його 
й не гальмують, то це, швидше 
за все, поліетиленова торба, а 
не камінь. Комбінування даних 
із різних датчиків також може 
внести ясність. Для визначення 
відстані, наприклад, сенсори 
радара або лідара на перед -
ньому бампері можуть бути до
датково обладнані відеокаме
рами. Інфрачервоні сенсори 
здатні визначити місцезнахо
дження людини, невидимої в 
густому тумані.

Можна навіть оцінювати ду
шевний або фізичний стан ін
ших водіїв. Програмне забезпе
чення компанії Probayes із-під 
французького міста Гренобля 
розпізнає і об’їжджає сердитих, 
сонних, п’яних або агресивних 
водіїв. Нервові – зазвичай зне
нацька додають швидкості чи 
гальмують. Сонні – можуть по
ступово з’їжджати зі своєї 
смуги й різко на неї поверта
тися. Тим, хто сів за кермо «під 
градусом», важко триматися 

прямої лінії. Фірма Probayes 
продає свої розробки япон
ському автогігантові Toyota. А 
ґуґломобілі навіть спеціально 
запрограмовані на проїзд пере
хресть, зокрема й Х-подібних: 
вони обережно просуваються 
вперед, щоб показати свої на
міри, і швидко зупиняються, 
якщо інший водій захоче про
скочити «поза чергою».

Поки що автівки Google на 
комп’ютерному управлінні не 
спричинили жодної аварії. І 
хоча 2011 року одна в’їхала в ма
шину перед нею, тоді за кермом 
якраз сиділа людина. Компанія 
каже, що її автомобілям іще на
лежить навчитися їздити засні
женими трасами та читати де
які знаки (тимчасові дорожні й 
ті, що попереджають про ре
монтні роботи). Проте очевид
ною ознакою успіху є те, що роз
робники з Google недавно по
чали використовувати машини 
поодинці, а не парами. Це дає їм 
змогу їздити своїми автоном
ними автомобілями на роботу.

ШЛЯХ, ЯКий Іще СЛІД 
ПРОйТи
Безпілотні автомобілі навряд 
чи з’являться в масовому про
дажу найближчим часом, але їх 
уже використовують у промис
ловості. Наприкінці минулого 
року англо-австралійський гір
ничий гігант Rio Tinto вирішив 
збільшити парк самохідних 
вантажівок від 10 до 150 за чо
тири роки. Ці машини, які ви
пускає філія японської компа
нії Komatsu, завбільшки з три
поверховий будинок, керовані 
за допомогою супутникової на
вігації, перевозять близько 300 
т руди заздалегідь визначе
ними маршрутами. Тож якби 
трапилась аварія, вона була б 
справді дуже серйозною. Але, 
за словами Джеймса Петті, ке
рівника дизайнерської про
грами вантажівок-роботів у Rio 
Tinto, системи аварійного галь
мування та об’їзду ще жодного 
разу не спрацьовували від 2008 
року, коли було впроваджено 
цю технологію.

Одна з причин – це не тіль-
 ки використання величезної 
кількості датчиків. Крім того, 
вантажівки повідомляють одна 
одній про свої місцезнахо
дження і швидкість за допомо
гою бездротового зв’язку «авто
мобіль до автомобіля» (V2V, 

АВТІВКи GooGLE НА 
КОМП’ЮТеРНОМУ 
УПРАВЛІННІ ПОКи щО Не 
СПРиЧиНиЛи жОДНОї АВАРІї

Приблизно 

90% 
ДТП спричиняє 

людський фактор
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vehicle to vehicle). Тому вони мо
жуть, наприклад, узгоджувати 
свої дії під час проїзду пере
хресть. Люди за кермом, на
впаки, повинні постійно уни
кати перешкод і зіткнень. А очі
кувана (річна. – Ред.) заробітна 
плата одного водія в цьому від
даленому районі Пілбара в За
хідній Австралії становить при
близно $100 тис. на рік.

Спочатку автомобілі без во
дія будуть у меншості, але зре
штою може виникнути потреба 
перепланувати мережі авто
шляхів саме під них. Викорис
тання комунікації V2V, до при
кладу, може дозволити безпі
лотним автівкам під час набли
ження до перехрестя узгоджу
вати свої дії так, щоб не припи
нявся плавний рух транспорт
ного потоку, а не зупинятись і 
пропускати когось. Зникне по
треба у світлофорах і дорожніх 
знаках. Крім того, V2V дасть ма
шинам змогу їхати разом ком
пактними групами або «ешело
нами», що підвищить пропус
кну спроможність автошляхів.

Консорціум європейських 
компаній випробував ланки із 
п’яти автомобілів, де головний 
вела людина, а решта чотири 
трималися на близькій відстані 
позаду під автономним керуван
ням. Випробування на 200-кіло
метровому відрізку автомагі
стралі поблизу Барселони в 

травні показали, що рух «лан
цюжком» зменшує витрати па
лива на 15%, позаяк кожна ма
шина (крім головної) рухається в 
зоні пониженого тиску за попе
редньою. «Пасажири спочатку 
нервують від такого «висіння на 
хвості», але швидко до цього 
звикають», – стверджує Ерік Чан 
із британської компанії Ricardo, 
яка керує цим проектом.

Поза сумнівом, перехід на 
безпілотні автомобілі цілком 
змінить практику викорис
тання автотранспорту. Але мо
жуть бути й інші, непрямі пози
тивні наслідки. Наприклад, ма
шини з автономним керуван
ням дадуть шанс дедалі біль
шій кількості літніх людей у 
суспільстві, яке старіє, довше 
залишатися мобільними. Оче
видно, зміниться й дизайн ав
томобілів: якщо ручне управ
ління майже непотрібне, кермо 
й педалі відімруть. Натомість 
машини створюватимуть для 
комфорту, – можливо, з кон
соллю на зразок PlayStation, 
яка підніматиметься в тих рід
кісних випадках, коли знадо
биться ручне керування.

Можна буде змінити й 
принцип володіння машиною. 
Навіщо, зрештою, бути власни
ком, коли можна її найняти або 
ділити з кимось, що виявиться 
дешевше, й викликати най
ближчий автомобіль зі свого 
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Що під капотом?
Як працює автомобіль з автоматичним 
керуванням

Сигнали від супутників 
GPS (глобальної системи позиціонування) 
в поєднанні з показниками 
тахометрів, альтиметрів 
і гіроскопів забезпечують 
вищу точність позиціону-
вання, ніж за допомогою 
самого лише GPS

Лідар (виявлення віддалених об’єктів 
і оцінка відстані до них за допомогою 
активних оптичних систем): сенсори 

посилають у навколишній простір світлові 
імпульси, які відбиваються від об’єктів 

і повертаються до сенсорів для аналізу. 
Це дає змогу розпізнавати дорожню 

розмітку та узбіччя

Відеокамери виявляють 
світлофори, зчитують дорожні 

знаки, стежать за розташуванням 
інших транспортних засобів, 

а також за пішоходами 
й перепонами 

на дорозі

Датчик 
радара

Ультразвукові 
датчики можуть 
бути використані 
для локац� об’єктів 
у безпосередній 
близькості 
до автомобіля, 
як-от бордюрів 
чи інших 
транспортних 
засобів, під 
час паркування

Інформацію з усіх 
датчиків аналізує 
бортовий комп’ютер, 
який здійснює керування 
й управляє акселератором 
та гальмами. Програмне 
забезпечення повинне 
розуміти правила дорожнього 
руху як писані, так і неписані

Датчики радара стежать 
за розташуванням інших 

транспортних засобів у безпосередній 
близькості. Такі пристрої вже викорис-

товують у системах адаптивного 
круїз-контролю.

За даними The Economi�

смартфона? «Транспортний за
сіб змо  же забрати вас тоді, ко-   
ли його господар працює або 
спить», – каже Себастьян Баль
веґ, співзасновник Autonetzer – 
німецької брокерської компанії 
погодинного або денного про
кату автомобілів приватних 
власників. Деякі люди вважа
ють вибір авто важливим мо
ментом, який підкреслює їхній 
соціальний статус, але оренда 
чи спільне володіння машиною 
може бути дешевшим і вигідні
шим варіантом.

Крім того, поява безпілот
них автівок на шляхах змінить 
планування і проектування 
міст. Якщо виходити з того, що 
машини з автономним керу
ванням їздять швидше й ефек
тивніше використовують до
рожний простір, як містобудів
никам краще використати пе
реваги автоматизації? З одного 
боку, це уможливить зростання 
міст за рахунок зменшення 
часу й енергії, затрачуваних на 
доїжджання. З іншого – можна 
буде збільшити густоту забу
дови за рахунок вивільнення 
місця, яке раніше потрібне було 
для автошляхів та паркуваль
них майданчиків. І навпаки, 
площу, яку в центральних час
тинах займали дороги, можна 
буде використати під велоси
педні доріжки або зелені наса
дження.

І хоча безпілотні автомобілі 
можуть теоретично зменшити 
кількість дорожньо-транспорт -
них пригод і знизити показ
ники смертності в ДТП, вони не 
здатні цілком їх виключити. 
«Раніше чи пізніше виробник 
автономних машин постане пе
ред судом за те, що випустив на 
дорогу ро  бота-вбивцю», – вва
жає Майкл Тоскано, керівник 
Міжнародної асоціації розроб
ників безоператорних апаратів 
із міста Арлінгтона у штаті Вір
джинія. Але якщо машини на 
автономному керуванні справді 
надійніші, ніж звичайні ав
тівки з водієм за кермом, то й 
закон може ставати на їхній бік. 
Деякі міста, не виключено, за
боронять ручне керування ав
томобілями для уник  нення 
ДТП та оптимізації транспорт
ного потоку.

Поза сумнівом, поява безпі
лотних автомобілів – це лише 
питання часу. Невідомо тільки, 
куди ми на них заїдемо... 

Рух «ланцюжком» 
зменшує витрати 

палива на  

15% 
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Комфортабельна зухвалість 
Mazda6

автівка може чимало повідати про особис
тість і стиль власника, про його звички і упо
добання та спосіб життя. від вигинів корпусу 
до динаміки руху дорогою, автомобіль повніс
тю відображає особистість власника. навряд 
чи знайдеться авто, яке зможе презентувати 
ваш стиль краще, ніж mazda6.

від часу випуску першої версії 2002 року 
mazda6 здобула понад 100 світових нагород. 
на її безпеці наголошують міжнародні експер
ти, а дизайн і якість забезпечили автівці ста
тус «автомобіль року». це комфортне й еле
гантне спортивне авто міцно оселилося в  
серцях автолюбителів. його творці змо
гли вдало поєднати представницький стиль і 
драйв mazda.

особливість mazda6 – мужнього седану, 
стильного хетчбеку чи функціонального уні
версалу – елегантна спортивність кузова.

агресивність форм mazda6 додає динаміки 
руху. автомобіль жвавий, навіть зухвалий, за
вдяки стратегії «розрахунку кожного грама», 
суть якої полягає у зменшенні ваги за раху
нок використання легких деталей. 

динамічний характер mazda6 закладено й 
у систему підвіски. бездоганна робота галь
мівної системи, виняткове зчеплення і ходо
ві якості дозволять вам насолоджуватися до
рогою.

mazda6 обладнана легкосплавними коліс
ними дисками і жорстким каркасом кузова з 
високоміцної сталі. у поєднанні з високою  
аеродинамікою вони дають змогу зменшити 
витрати палива і додають легкості керуванню.

За спортивною зовнішністю приховано 
комфорт, властивий авто цього класу. про
думаний до дрібниць салон вражає розкіш
шю. декоративні елементи центральної пане
лі з високоякісним покриттям чорного кольо
ру, деталі салону, зокрема кнопки управління 
кліматконтролем і важіль перемикання пере
дач, хромовані.

максимальному зосередженню водія під 
час руху сприяє зручність розташування пе
ремикачів та важелів управління.

спортивність і легкість руху mazda6 аж ніяк 
не зменшують рівень безпеки пасажирів. ре
зультати тестів european new car assessment 

Programme (euro ncaP) підтверджують від
мінний рівень безпеки цього автомобіля. За 
підсумками комбінованого тесту mazda6 здо
була п'ять зірок – найвищий бал. Чому мож
на завдячувати, зокрема, кузову з високо
міцної сталі з передніми і задніми зонами де
формації. mazda6 оснащена системою дина
мічної стабілізації (dSc) і шістьма подушка
ми безпеки. 

у вересні 2012 року в офіційній дилерській 
мережі mazda діє унікальна цінова пропозиція 
на автомобілі mazda6 із двигуном  
2,5 л 2011 року виробництва – знижка до 
$5500! також по 30 вересня діє спеціальна ці
нова пропозиція на mazda6 2,0 л з автоматич
ною коробкою передач – від 30 400 $ (зниж
ка понад $1500). це унікальне в історії моде
лі зниження цін від офіційного імпортера та 
дистриб'ютора mazda в україні – компанії  
Дп «аВТО інтернешнл».

Mazda6 – ідеальний автомобіль для тих, 
хто цінує зручність, швидкість і безпеку руху. 

Mazda6 – гравець вашої команди! 

Р





Париж на берегах Одри
Місцеві жителі 

порівнюють Щецин із 
французькою столицею, 

а найбільшою 
національною 

меншиною міста 
є українці
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ВАРТО ПОБАЧиТи

Замок поморських князів – головний туристичний об’єкт 
міста на пагорбі над Одрою, закладений 1346 року. Тут є 
опера, концертна зала, виставкові зали й театри.
щецинський порт разом із Свіноуйсьце – найбільші 
морські ворота Польщі. На набережній Одри пропону-
ють годинну екскурсію: прогулянковий катер повозить 
вас акваторією порту, її вартість – 22 злоті (50 грн). Наві-
гація триває від травня до вересня.
Кафе «22-й поверх» розташоване на останньому по-
версі комплексу RAZIM і є найвищим оглядовим май-
данчиком міста, тож звідти можна побачити не лише 
місто та порт, а й озеро Домбє.
Костел Св. Петра і Павла – збудований у ХІІ столітті, його 
вважають найстарішою сакральною будівлею міста.
Кафедральний собор Св. Якуба – так само пам’ятка ХІІ 
століття. Його 119-метровий шпиль видно здалеку. Крім 
того, костел слугує ще й оглядовим майданчиком (фото 1).

К
ожне велике місто має 
свій архітектурний сим
вол: скажімо, Париж – 
Ейфелеву вежу. У Щеци

 на таких знакових об’єктів фак
тично два. Перший із них – за
мок поморських князів (фото 
3), білосніжний велет на висо
кому березі Одри, який панує 
над усією місцевістю. Історичну 
резиденцію можна оглянути 
зсереди  ни – і не лише її зали, а 
й вежу. У цитаделі є опер  на, 
концертна й кінематографічна 
зали, невеликий музей, тут 
установлено гігантський маят
ник Фуко. Роздивитися пам’ят
 ку можна також із протилеж
ного берега річки, точніше з ве
летенського мосту, що простяг
нувся над її двома рукавами. 
Поруч із замком стоїть символ 
уже сучасного Щецина – висо
тний комплекс RAZIM, другий 
знаковий об’єкт. На його остан
ньому ярусі діє кафе, котре так і 
називається – «22-й поверх». 
Саме воно є найвищим оглядо
вим майданчиком міста.

ПРиКОРДОННЯ РОЗБРАТУ
За порт у гирлі Одри, як і за інші 
землі сучасного Західнопомор
ського воєводства, століттями 
не припинялися війни, найвідо
мішою з котрих виявилася Се
милітня (1756–1763). Як наслі
док – ці території не раз зміню
вали господарів (хоча до складу 
Польщі ввійшли ще 962 року). 
Тривалий час, аж до 1637-го, тут 
правила слов’янська династія 
Ґрифітів. Щецин входив до Ган
зейської лі  ги. У 1637-му його 
окупували шве  ди з бранден
буржцями, а в 1648-му за Вест
фальським мирним договором 
Західне По    мор’я ввійшло до 
складу Швеції. Одначе під вла
дою скандинавів міс  то й регіон 
перебували відносно недовго – 
уже 1719 року тут запанувала 
Пруссія. Упродовж своєї історії 
регіон належав Польщі, Да-   
нії, Саксонії, Бранденбургові, 
об’єднаній Німеччи  ні. І лише 
1945-го за Ялтинським мирним 
договором Помор’я ос  таточно 
стало польським.

До 1946-го основну масу 
жителів Щецина становили 
німці. Комуністична влада 
ПНР переселила їх на терито
рію західного сусіда, замінив-

 ши поляками з центральної 
частини своєї держави. Зараз 
тутешня німецька громада ма
лочисленна, знайти сліди її іс
торичної присутності в місті 
непросто. Щоправда, зберігся 
будинок, де народилась росій
ська імператриця, німкеня 
Єкатєріна ІІ.

Жителі називають Щецин 
«маленьким Парижем» (фото 
2) – його фактичним центром є 
Грюнвальдська площа, довкруж 
якої розходяться концентрич
ними колами вулиці. Вже на ін
шому березі Одри вдалось на
трапити на храм Св. Трійці, 
який належить до євангельської 
конфесії. А в самому центрі роз
ташований собор Св. Петра і 
Павла. Це найстаріша культова 
будівля міста – перший дере -
в’яний костел було зведено тут 
1124 року, а мурований – 1233-
го. Згодом святиня зазнала нео
дноразових руйнувань, пожеж, 
відбудов та перебудов. Нале
жить вона Польсько-католиць -
кій церкві: це окрема гілка като
лицизму, головна відмінність 
якої – невизнання верховенства 
Папи Римського.

У місті навіть у робочі дні 
можна зустріти групи туристів, 
і всі вони будуть німецькі. Це 
наводить на паралель зі Льво
вом – найбільше груп мандрів
ників у столиці Галичини саме 
з Польщі, й часто ними рухає 
ностальгія за довоєнним міс
том. Сентимент до Щецина в 
німців є, але в межах Європей
ського Союзу його вдалося ске
рувати в конструктивне русло 
міжрегіональної співпраці. Зо
крема, в департаменті звернень 
місцевої мерії є невеличкий 
сектор роботи із громадянами 
ФРН – сюди вони звертаються 
із приводу будь-яких проблем, 
які в них виникають: відкриття 
бізнесу, залагодження адміні
стративних, родинних, турис
тичних чи інших справ. Анало
гічне бюро для поляків існує по 
інший бік кордону – на терито
рії Німеччини. Працівниця ще
цинського офісу розповіла, що 
нині в місті проживає близько 
150 осіб із паспортами Німеч
чини і їхня кількість поступово 
зростає.

УКРАїНСьКА АДРеСА 
щеЦиНА
Найбільшою і найпотужнішою 
національною меншиною пор-

Автор: 
Олександр Сирцов

ВАРШАВА

Лодзь

Краків

Вроцлав

Познань

БілостокЩецин

Гданськ

Люблін

Катовіце

Ч Е Х І Я

С Л О В А К І Я

Р О С І Я
Л И Т В А

Б
ІЛ

О
Р
У
С
Ь

У
К
Р
А
ЇН

А

1

№ 37 (254) 14 – 20.09.201|УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ|63

ПоДорожі|НАвігАТоР



 ту на Одрі є все-таки україн
ська. У Помор’ї наші земляки 
опинились унаслідок операції 
«Віс  ла» – саме сюди пересе
ляли їх із південно-східних ре
гіонів ПНР. Спершу депортова
ним заборонено було селитись 
у містах, однак це не стримало 
галичан, тож через певний час 
у місті утворилась українська 
громада, до якої належить при
близно тисяча осіб. Зараз її 
життя сконцентроване за адре
сою: вулиця Міцкевича, 45. Тут 
розташовані почесне консуль
ство нашої держави, Щецин
ський осередок Об’єд  нання 
українців Польщі, при якому 
діють численні гурт  ки за інте -
ресами. Є в місті й греко-ка -
толицька церква (переважна 
частина місцевих українців – 
саме цієї конфесії) та пункт ви
вчення мови. Почесний консул 
України Генріх Колодій каже, 
що в Польщі є кілька персон із 
таким званням, однак він єди
ний із них – етнічний украї
нець.

Три роки тому, дізнавшись, 
що тутешня громада потребує 
допомоги вчительки рідної мо -
ви, до міста переїхала лучанка 

Де ПОїСТи 

У місті достатньо різноманітних точок 
громадського харчування – від деше-
вих турецьких забігайлівок із люля-
кебабами до дорогих та престижних 
закладів. Кебаб із солянкою обійдеть-
 ся у 13,5 злотого (31 грн), а з подвій-
ним м’ясом 17,5 злотого (41 грн).

ЯК ДІСТАТиСЯ 

Зі столиці України до Щецина 
можна доїхати залізницею – сівши 
на потяг Київ – Вроцлав і зробивши 
з нього пересадку в Кракові або Ка-
товіце. Також зі Львова чи Києва до 
Щецина можна подорожувати літа-
ками авіакомпанії LOT через Вар-
шаву (вартість квитка від 2650 грн).

Алла Дьоміна. «Вам важ  ко бу -
де мене зрозуміти – я відчула 
поклик душі, збагнула, що 
здатна допомогти», – каже во -
на. Пункт вивчення україн
ської відкрито при одній із міс
цевих шкіл – пані Алла в її 
штаті. Вона хвалить підруч
ники для нульового та першого 
класу, видані в Польщі, каже, 
що колеги з Батьківщини, які з 
ними знайомляться, почува
ють заздрість. У самому пункті 
навчається 45 дітей – не лише 
зі Щецина, а й із сусідніх гмін. 
«Вони сюди приходять добро
вільно, часто з польськомовних 
родин. Змусити їх силоміць 
учити українську, коли вони 
мають басейн, теніс та інші 
розваги, було б нереально», – 
стверджує педагог.

Найбільшим досягненням 
громади є фестиваль націо -
наль ної культури – цього року 
відбувся 16-й. Його заснов  ник – 
голова місцевого осередку 
Об’єд    нання українців Іван Сир
ник. Він каже, що такі заходи 
організовують за фінансової 
підтримки польської влади. А 
от із боку офіційного Києва та
кої допомоги немає. 

Міжнародні теле-
фонні розмови  

 у Польщі              
за допомогою  
ТревелСімки:  

вихідний тариф –

$0,39/хв,
вхідний – 

$0,00/хв  
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ВЗАЄМНий ІНТеРеС
Знаю двох, скажімо так, друзів. 
Обоє – «молода інтелігенція», 
якщо в наш час іще є такий тер
мін, але зовсім не однолітки і з 
дуже різним життєвим досві
дом. Вона молодша, знається 
на комп’ютерах, любить сучасні 
театр та поезію, а заодно, хоч 
як це дивно, джаз, але, звісно, 
не тільки. Він джазу геть не ро
зуміє, слухає здебільшого кла
сику року (хоча теж не тільки), 
в літературі, якої перечитав 
купу, найбільше йому до впо
доби знаходити прихований 
сенс, виловлювати алюзії і роз
кривати метафори, але не за
нудно, а з гумором. Вона цьому 
трохи дивується, бо гадає, що 
книжкою треба просто насоло
джуватись, як музикою... І по
при це, я бачу, що їм разом ці
каво, як мало кому. А ви ка
жете: «Спільні інтереси»!   

ЛЮДи-ПиСАНКи
Шкіра – величезне рецепторне 
поле, за допомоги якого здійс-
нюється зв’язок із навколишнім 
світом. Ми відчуваємо його за
вдяки оболонці, в якій живемо: 
холод, тепло, доторки, поці
лунки, ніжність, відвертість… 
Людина – це арт-об’єкт, укритий 
неповторним мереживом візе
рунків! Час і досвід викарбувані 
на нашій шкірі у вигляді змор
щок та рубців. Рубці, які залиша
ються на душі, болючіші й непо
мітніші, але те, що зостається на 
шкірі, дуже важко приховати. 
Новонароджена дитина на ви
гляд немов білий аркуш паперу. 
Коли ж подивитися на шкіру 
старої людини, можна прочи
тати на ній манускрипти життя, 
якщо звісно мати до того хист! 
Так і котяться життєвим пагор
бом люди-писанки на захід 
сонця!   

УРОКи ФІЗКУЛьТУРи
Режисерка Марина Врода у 
своїй короткометражці, що діс
тала нагороду в Каннах, пока
зала світові, яка вона, україн
ська шкільна фізкультура. Зі 
своїх уроків фізичного вихо
вання добре пам’ятаю, як ми 
безпомічно гойдалися на ка
наті, коли треба було повзти 
ним угору. Нещодавно в Мінос
віти заявили, що оцінки з фіз
виховання замінять на заліки. 
У такому разі, подумалося, 
може, введуть і відповідні сек
ції, як у вишах. Наприклад, у 
моєму університеті ті, хто не хо
тів зайвий раз пітніти, запису
валися на шахи. Однак згодом 
чиновники уточнили, що цього 
року нововведення буде лише 
для учнів перших класів. Тобто 
всі інші продовжать заради ба
лів бігати човником і стрибати 
через козла.   

Олена 
Чекан

«НеНАЧе СПРАВДІ РАй»
Днями їхали до Борисполя зу
стрічати друзів. Автобус заби
тий ущерть. Хто спілкується 
українською, хто – росій
ською, а хто мовчки чимось 
ласує. Раптом один пасажир 
вийшов наперед, витяг доку
менти ізраїльтянина і звер
нувся до всіх: «Я родился в 
Тульчине, в два года с родите
лями уехал. Сейчас впервые 
был в Украине и понял: я не 
из ИЗРАилЯ, я ИЗ РАЯ». Роз
повідає про Тель-Авів і Єруса
лим, Ейлат і Мертве море. Всі 
мовчать. Раптом старий із 
двома малими: «Не знаю, як 
для кого, а для мене, моєї 
сім’ї, моїх друзів Україна – 
Рай і Воля, хоч би що було». 
Тиша. Потім знову всі між со
бою заговорили. Україн
ською.   

БеЗ еНТУЗІАЗМУ
Електоральні кампанії в 
Україні стають трохи схо
жими на американські – на
гадують боксерський поєди
нок, у якому не припиняється 
обмін ударами через кри
тичну політичну рекламу  
(в США ці ролики звуть attack 
ads). Тільки-от заокеанські 
політтехнологи винахідли
віші й активніші, постійно 
порушують свіжі теми, а 
отже, й кампанія в них видо
вищніша, нагадує поєдинок 
боксерів-профі. У нас тим ча
сом політики мусують уже 
давно знайомі й набридлі 
всім теми, ніякої гостроти та 
динаміки. Так само й біль
шість агітаторів відверто 
нудьгують у наметах кольору 
своїх політсил, просто відпра
цьовуючи добові.   

НАВІТь ДІТЯМ НеМА 
СПОКОЮ
Що ближче до виборів, то 
більше нерви не витримують 
тиску агітації. Нещодавно, всу
переч усім державним та етич
ним законам, передвиборча 
кампанія торкнулась навіть пер
шокласників. У різних містах і 
селах дітям дарували провладні 
зошити та опозиційні повітряні 
кульки, до деяких шкіл приїж
джали можновладці, «щиро» 
бажаючи малечі зростати в щас
ливій країні, що, поза сумнівом, 
залежить від вибору її батьків. 
Дарма, що нас і без того засипа
ють найпримітивнішою та най
нахабнішою політичною рекла
мою за всі роки незалежності. 
Такий ранній вступ до основ по
літичної освіти може відгукну
тись у дітях аж ніяк не найкра
щим чином.   

Валентина 
Бутенко

НАш ТИЖДЕНЬ| 
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